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GONÇALVES, Alonso de Souza. Por uma teologia protestante das religiões: uma 
proposta teológica latino-americana em diálogo com a visão trinitária de Jürgen 
Moltmann. (Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo). São Bernardo do Campo: UMESP, 2020, 233f. 
 

RESUMO 
 

Diante da ausência de uma preocupação teológica mais expressiva de perspectiva 
protestante na América Latina com o pluralismo religioso que pudesse constituir uma 
teologia das religiões, a principal pergunta que levantamos nesse trabalho é a seguinte: 
quais os caminhos para a construção de uma teologia protestante ecumênica das religiões 
em perspectiva latino-americana? Essa questão se constitui legítima, a partir do momento 
em que se constata uma “quase” ausência de uma preocupação teológica de perspectiva 
protestante na América Latina com o pluralismo religioso e, como consequência, a 
formulação de uma teologia das religiões. Estamos cientes de que essa “quase” ausência 
tem as suas razões históricas, embora o protestantismo, de tendência ecumênico-
progressista e com mais inserção social na América Latina, tenha se preocupado em 
atender as demandas ecumênicas das igrejas. Em razão dessa lacuna, não houve uma 
reflexão teológica mais sistemática e efetiva sobre o tema em ambiente protestante. Por 
outro lado, no ambiente católico há uma produção e reflexão mais vasta sobre a temática. 
Diante disso, e também da escassez de autores protestantes latino-americanos que pensam 
o assunto, optamos por acolher a reflexão do teólogo alemão Jürgen Moltmann, mais 
especificamente a sua concepção de trindade, com o intuito de contribuir com uma 
teologia protestante das religiões. A leitura teológica que Moltmann faz sobre a trindade, 
é permeada por uma concepção de abertura e dialogicidade. Para o teólogo alemão, a 
relação trinitária é uma relação de iguais, onde não há uma monarquia e uma hierarquia 
como modo de relações entre as pessoas. Com isso, é possível o intercâmbio entre as 
pessoas, possibilitando a anulação de uma relação de subalternidade. Esta relação aberta 
que se estabelece entre as pessoas da trindade, a partir de uma perspectiva metafórica, 
demonstra o modo de convivência, de aceitação, de relacionamento, de igualdade. Assim, 
a tese que estamos defendendo é que há, a partir da concepção teológica de Jürgen 
Moltmann quanto à trindade, elementos que, uma vez articulados com a temática da 
Teologia das Religiões e com o contexto latino-americano, possibilitariam formular uma 
proposta de teologia protestante ecumênica latino-americana das religiões (TEOPELAR). 
Para perseguir essa proposta, partimos de algumas questões: (i) quais os desafios que o 
pluralismo religioso provoca na teologia latino-americana?; (ii) por quais razões o 
protestantismo latino-americano não desenvolveu uma reflexão teológica que levasse em 
conta a pluralidade religiosa e o fomento de uma Teologia das Religiões? Essas duas 
primeiras questões, sugerem que há uma lacuna na reflexão teológica protestante latino-
americana quanto à temática da Teologia das Religiões. Com isso, perguntamos ainda: 
(iii) há possibilidade de haver uma proposta de TEOPELAR a partir da reflexão trinitária 
de Moltmann?; (iv) havendo essa possibilidade, qual a contribuição que uma TEOPELAR 
poderia dar para o diálogo inter-religioso na América Latina a partir de temas prementes?  
 
Palavras-chave: Pluralismo Religioso. Teologia das Religiões. Protestantismo Latino-
americano. Jürgen Moltmann. Trindade.  
 
Área de Concentração: Linguagens da Religião 
Linha de Pesquisa: Teologia das Religiões e Cultura  
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GONÇALVES, Alonso de Souza. For a Protestant theology of religions: a Latin 
American theological proposal in dialogue with the trinitarian vision of Jürgen Moltmann. 
(Doctoral thesis –  Universidade Metodista de São Paulo’s  Postgraduate Program in 
Religious Sciences). São Bernardo do Campo: UMESP, 2020, 233s. 
 

ABSTRACT 
 
Given the absence of a more expressive theological concern from a Protestant perspective 
in Latin America with religious pluralism that could constitute a theology of religions, 
the main question we raise in this paper is: What are the paths for the construction of an 
ecumenical Protestant theology of religions in a Latin American perspective? This 
question is legitimate from the moment that there is a “near” absence of a Protestant 
theological concern in Latin America with religious pluralism and, as a consequence, the 
formulation of a theology of religions. We are aware that this “near” absence has its 
historical reasons, although Protestantism, with its ecumenical-progressive tendency and 
more social insertion in Latin America, was concerned with meeting the ecumenical 
demands of the churches. Because of this shortcoming, there was no more systematic and 
effective theological reflection on the theme in a Protestant environment. On the other 
hand, in the Catholic environment there is a broader production and reflection on the 
subject. Given this, and also the scarcity of Latin American Protestant authors who think 
about it, we chose to welcome the reflection of the German theologian Jürgen Moltmann, 
more specifically his conception of the trinity, in order to contribute to a Protestant 
theology of religions. Moltmann's theological reading of the trinity is permeated by a 
conception of openness and dialogicity. For the German theologian, the Trinitarian 
relationship is a relationship of equals, where there is no monarchy and hierarchy as a 
mode of relations between people. With this, it is possible the exchange between people, 
allowing the annulment of a subordinate relationship. This open relationship that is 
established between the persons of the trinity, from a metaphorical perspective, 
demonstrates the mode of coexistence, acceptance, relationship, equality. Thus, the thesis 
we are defending is that there are, from Jürgen Moltmann's theological conception of the 
trinity, elements that, once articulated with the theology of religions and with the Latin 
American context, would make it possible to formulate a proposal for a Latin American 
Ecumenical Protestant Theology of Religions. To pursue this proposal, we start from 
some questions: (i) what are the challenges that religious pluralism causes in Latin 
American theology? (ii) For what reasons did Latin American Protestantism not develop 
a theological reflection that took into account religious plurality and the fostering of a 
Theology of Religions? These first two questions suggest that there is a gap in Latin 
American Protestant theological reflection on the theology of religions. With this, we also 
ask: (iii) is there a possibility of having a proposal for Latin American Ecumenical 
Protestant Theology of Religions from Moltmann’s trinitarian reflection ?; (iv) if so, what 
contribution could a Latin American Ecumenical Protestant Theology of Religions make 
to interreligious dialogue in Latin America through pressing themes? 
 
Keywords: Religious Pluralism. Theology of Religions. Latin American Protestantism. 
Jürgen Moltmann. Trinity. 
 
Concentration Area: Languages of Religion 
Research Theme: Theology of Religions and Culture 
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Considerações introdutórias 
POR QUE UMA TEOLOGIA PROTESTANTE DAS 
RELIGIÕES? 
 
 
 
Justificativa e hipótese 

A América Latina tem uma diversidade religiosa indelével.1 À essa pluralidade 

religiosa somam-se as manifestações das expressões religiosas no espaço público. 

Sabemos que essa constatação se dá com certa ambiguidade. Há expressões religiosas que 

buscam o poder na sua esfera político-partidária, como a bancada evangélica no 

Congresso Nacional Brasileiro; enquanto há outras que promovem debates e levantam 

bandeiras a partir de temas sociais, buscando, por meio da práxis, maneiras de lutar e 

resistir à notória desigualdade social que abrange questões de gênero, cor da pele e 

condição socioeconômica. Qual exatamente o lugar das religiões nesse processo? Há 

diversas disputas narrativas em torno da religião, sendo cooptadas por segmentos 

ideológicos, partidários, elaborando teologias para se fazer percebidas no espaço público.    

O pluralismo religioso se tornou uma problemática para a reflexão teológica na 

contemporaneidade. Na América Latina, mais especificamente, a discussão sobre o tema 

é frequente e a produção teológica é crescente. No campo católico, por exemplo, esse 

tema vem sendo articulado já algum tempo, oferecendo uma contribuição importante. 

Representantes da teologia católica, se encontraram em uma coleção conhecida como 

Pelos muitos caminhos de Deus.2 A coleção conta com cinco volumes publicados. Um 

                                                            
1 “O quadro religioso tem apresentado tais características e tem sido fortemente marcado por elementos de 
massificação e de reprodução de formas individualistas, intimistas e com lógicas consumistas, de ascensão 
social e de prosperidade econômica e material no âmbito individual e familiar. As práticas de marketing, 
em geral aliadas aos interesses do sistema econômico, apropriam-se de discursos religiosos para seus fins 
e vice-versa [...]. Não obstante a isso, ao mesmo tempo, diversas formas religiosas comunitárias se mantém 
ou ressurgem com vínculos e compromissos sociais dentro de uma linha de humanização e de 
transformação social que vise à cidadania, à conquista de direitos, à sustentabilidade ecológica e demais 
aspectos da perspectiva de justiça social. Trata-se de um processo ambíguo e marcado por contradições” 
(RIBEIRO, 2016b, p. 23). 
2 A coleção está vinculada à Associação Ecumênica de Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo (ASETT). 
Já publicou as seguintes obras: Pelos muitos caminhos de Deus: desafios do pluralismo religioso à teologia 
da libertação (Goiás: Rede, 2003); Pluralismo e libertação: por uma teologia latino-americana pluralista 
a partir da fé cristã (São Paulo: Loyola, 2005); Teologia latino-americana pluralista da libertação (São 
Paulo: Paulinas, 2006); Teologia pluralista libertadora intercontinental (São Paulo: Paulinas, 2008); Por 
uma teologia planetária (São Paulo: Paulinas, 2011). Conhecemos duas obras acadêmicas sobre a coleção. 
Uma pesquisa de mestrado: SOUZA, Maruilson. Teologia da e para além das religiões. São Paulo: 
Associação de Ensino Metodista Livre, 2015; outra de doutorado: MERINO BEAS, Patricio. Teología 
latinoamericana y pluralismo religioso. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia, 2012.  
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dos principais objetivos do projeto é discutir o lugar da teologia latino-americana da 

libertação diante do pluralismo religioso. Esse projeto tem alcançado os seus objetivos, 

contando com o protagonismo de teólogos e teólogas católicas que procuram pensar uma 

“teologia das religiões” a partir do pluralismo religioso em diálogo com o Concílio 

Vaticano II (1962-1965) e demais documentos da Igreja Católica, bem como também com 

as diferentes expressões religiosas que estão presentes no continente, como povos 

indígenas e religiões de matriz africana. 

Por outro lado, o protestantismo latino-americano até o presente momento tem 

tido dificuldades em refletir teologicamente sobre o tema das religiões, sobretudo por 

razões históricas quando na sua inserção no continente.3 É fato que, dentre as diferentes 

ramificações dos protestantismos na América Latina, podemos destacar a ala que ficou 

conhecida como sendo ecumênico-progressista.4 No entanto, esse segmento se ocupou 

dos temas ecumênicos, especialmente no tocante às questões práticas e pastorais e, não 

tanto, do diálogo teológico com outras expressões religiosas. A preocupação se deu em 

dirimir o escândalo das divisões entre as igrejas e a distância com a Igreja Católica. 

Trabalho legítimo. Ocorre que com isso, o debate em torno de outras expressões religiosas 

ficou deficitário, na verdade quase ausente, por razões específicas de um momento 

singular na América Latina. Não sem razão que há uma ausência de estudos sobre isso, 

ou seja, reflexões teológicas no campo protestante que dialoguem com as demais 

expressões religiosas, propondo uma teologia protestante latino-americana das religiões, 

contribuindo assim para um maior espaço teológico onde o diálogo inter-religioso seja 

valorizado a partir da perspectiva protestante.  

O que temos constatado é que há dificuldades para se ter teologias a partir da 

tradição protestante que contemplem o pluralismo religioso. Quando o assunto pluralismo 

                                                            
3 “Infelizmente, o protestantismo na América Latina herdou pouco do debate da tradição protestante sobre 
a religião. Por aqui o protestantismo é predominantemente herdeiro de uma concepção de mundo dividido 
em duas partes: de um lado, o mundo ocidental e cristão; de outro, o mundo oriental, pagão e objeto de 
missão” (WIRTH, 2006, p. 94).  
4 Por “protestantismo ecumênico-progressista” entendemos fazer parte um pequeno segmento do 
protestantismo latino-americano que buscou enfrentar duas situações, uma interna e outra externa em um 
contexto histórico específico. Assim resume Zwinglio M. Dias: “Os esforços pela unidade dos cristãos 
surgiram no e a partir do seio das igrejas evangélicas latino-americanas, obedecendo a uma dupla 
motivação: a primeira, de caráter interno, inter-eclesiástica e intra-sistêmica, dado que sua visão da 
sociedade latino-americana correspondia a uma percepção ingênua e acrítica da problemática social por 
parte de seus proponentes; a segunda, de caráter externo, nascida da visão sociopolítica de cristãos que 
viam urgência na necessidade de buscar soluções para os cadentes problemas da sociedade latino-
americana, intentava sensibilizar a igreja em relação aos problemas que afligiam essa sociedade em termos 
estruturais. Gradualmente, esta tendência ecumênica foi demonstrando sua natureza anti-sistêmica e anti-
institucional” (apud LONGUINI, 2002, p. 41).  
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religioso é tratado, em geral, é visto como um desafio ao movimento ecumênico.5 É 

sabido que há segmentos teológicos dentro do protestantismo que não se sentem 

provocados por essa questão, com isso não entendem que precisam dialogar ou pensar 

teologicamente sobre o tema das religiões. Por outro lado, o segmento ecumênico-

progressista, que, em tese, poderia contribuir com a temática, não o fez até o presente 

momento de forma satisfatória e sistemática.   

Ainda que haja uma ausência dessa reflexão, há exceções. No momento um autor 

que vem contribuindo para que esse quadro mude é o teólogo de tradição metodista 

Claudio de Oliveira Ribeiro. O autor tem procurado tratar a teologia protestante latino-

americana em consonância com as expressões religiosas, tendo o pluralismo religioso 

como princípio. Com isso, ele propõe algumas bases para o diálogo inter-religioso tendo 

como trilha o caminho aberto pelo movimento ecumênico.6 Ainda assim, não temos, até 

o momento, uma escola ou vertente de teologia das religiões formalizada a partir do 

protestantismo latino-americano de viés ecumênico-progressista. Uma das razões deste 

trabalho é procurar contribuir com o tema, tendo o movimento ecumênico protestante 

latino-americano como ponto de partida. 

Quando o protestantismo latino-americano, de segmento progressista, estava 

fincando as estacas do movimento ecumênico, a preocupação era tratar o divisionismo 

das igrejas protestantes, focando, principalmente, em um trabalho comum diante das 

dificuldades socioeconômicas evidentes de um continente que sempre resistiu, em 

diferentes épocas, o aprofundamento das suas mazelas. Mesmo assim, quando Júlio de 

Santa Ana escreveu Ecumenismo e libertação (1987), o teólogo de tradição metodista 

elaborou as bases para o ecumenismo na América Latina, demonstrando a amplitude do 

que seja o ecumênico, desde a percepção grega, teológico-bíblica até os desafios das 

igrejas. Ainda que o movimento ecumênico estava focado em seus projetos de unidade e 

temas comuns entre igrejas, o autor se dá conta que seria preciso, mais à frente, formular 

uma teologia ecumênica das religiões: “Entretanto, coexistem com as igrejas outras 

                                                            
5 Estamos nos referindo a dois textos de teólogos de expressão na América Latina que, quando tratam do 
tema, pluralismo religioso, vinculam, de maneira quase automática, à temática ecumênica: ALTMANN, 
Walter. “O pluralismo religioso como desafio ao ecumenismo na América Latina”. In: SUSIN, Luiz Carlos 
(Org.). Sarça ardente: teologia na América Latina – prospectivas. São Paulo: Paulinas/SOTER, 2000, p. 
391-414; BITTENCOURT FILHO, José. “Pluralismo religioso: um desafio ao ecumenismo”. In: 
KOINONIA (Org.). O sonho ecumênico: prefácio ao novo milênio. Rio de Janeiro: KOINONIA, 1995, p. 
45-47.  
6 Dentre as obras do autor sobre o assunto, destacamos: RIBEIRO, Claudio de Oliveira. Pluralismo e 
libertação. São Paulo: Paulinas, 2014.  



14 
 

comunidades religiosas que dão testemunho de formas de experiência de Deus e do 

sagrado em termos diferentes das do cristianismo” (SANTA ANA, 1987, p. 11). Ainda 

que o autor não trate de outras religiões no seu texto que marcou uma geração de teólogos 

e teólogas protestantes na América Latina, ele admite que era preciso olhar para a 

diversidade de povos e a pluralidade religiosa latino-americana. Por isso ele nomeia as 

“outras comunidades religiosas”, dizendo “trata-se das religiões indígenas e de diversas 

expressões das religiões afro-americanas” (SANTA ANA, 1987, p. 11). O autor 

reconhece haver uma ausência de reflexão ecumênica com essas expressões religiosas e 

vaticina: “O movimento ecumênico na América Latina é seriamente desafiado a levar 

estas religiões em conta no seu diálogo comum. Isto é, considerá-las seriamente, o que 

significa não desacreditá-las rapidamente como se fossem formas ‘primitivas’ de algum 

tipo de ‘superstição’” (SANTA ANA, 1987, p. 11).  

O movimento ecumênico não abraçou esse desafio de maneira sistemática e 

propositiva. Talvez o relacionamento do protestantismo com as tradições religiosas 

originárias seria outro, com maior inserção cultural no continente. Mesmo não tratando 

do tema das religiões, Júlio de Santa Ana (1987, p. 301) termina a sua obra chamando 

atenção, mais uma vez, para que o movimento ecumênico dê a sua contribuição na 

elaboração de uma teologia que trate com respeito e igualdade as demais expressões 

religiosas no continente: “O movimento ecumênico na América Latina só alcançará sua 

maturidade quando entrar em diálogo sério, em pé de igualdade (por conseguinte, 

descendo do cavalo do branco conquistador e arrogante), com as formas religiosas ainda 

existentes dessas culturas”. Talvez esteja aí uma das dificuldades que a teologia 

protestante latino-americana tem em formular reflexões teológicas que dialoguem com a 

diversidade dos povos e, concomitantemente, com a pluralidade religiosa. 

Outro autor de destaque no movimento ecumênico latino-americano, Zwinglio M. 

Dias, de tradição presbiteriana, alertou para a necessidade de ampliar o debate ecumênico 

com as demais expressões religiosas presentes na América Latina. O protestantismo 

latino-americano de tendência ecumênico-progressista, buscou a unidade com as demais 

igrejas e um relacionamento fraterno com a Igreja Católica, mas não se debruçou com 

profundidade para observar as demais expressões religiosas e refletir teologicamente a 

partir do lugar dessas religiões, é o que constata Zwinglio Dias, em consonância com 

Santa Ana, Dias. Ainda que não seja tarde pensar nas possibilidades teológicas e 

dialógicas com as demais expressões religiosas no continente, Dias (2009, p. 130) 
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assegura: “Para esse projeto de unidade impõe-se também uma atitude de abertura e 

receptividade fraterna frente às demais religiões não-cristãs”. Dentro dessa perspectiva 

de unidade (diálogo inter-religioso), o autor reconhece algo que vem se repetindo 

constantemente com as demais expressões religiosas, qual seja, as religiões não-cristãs 

“vêm sendo sistemática e continuadamente desqualificadas, reprimidas, retomadas e 

desprezadas, quando não totalmente erradicadas, em nome da fé cristã” (DIAS, 2009, p. 

130). Essa postura beligerante de grande parte do protestantismo que se inseriu na 

América Latina, deixou como herança uma teologia agressiva quando diante de outras 

expressões religiosas. As consequências dessa teologia estão evidentes na teologia de 

missão que ainda opera com pressupostos coloniais, imprimindo um “deus” 

ocidentalizado nas relações missionárias, principalmente quando em contato com povos 

indígenas, mas também massacrando político-ideologicamente as religiões de matriz 

africana, tendo a intolerância como um fator, infelizmente, corriqueiro. Por essa razão 

que Dias (2009, p. 130) admite: “Falar em diálogo a partir do lócus do cristianismo ainda 

soa ameaçador e perigoso para muitas formas de religiosidade”. Ameaçador e perigoso 

por se colocar como o detentor de uma verdade a-histórica e transcendente, capaz de 

menosprezar culturas e tradições religiosas por não estarem dentro de uma concepção 

anglo-saxã de “cristianismo”.7 É a partir desse quadro que procuramos contribuir com 

este trabalho, ou seja, propor uma teologia das religiões que dialogue com as demais 

expressões religiosas, considerando suas premissas culturais e teológicas. Com isso, 

aceitamos o desafio de pensar uma teologia das religiões que proponha uma narrativa 

teológica que coadune com as culturas autóctones e ajude a diminuir a incidência de 

posturas teológicas marcadas pela prepotência de serem a “única” alternativa. De acordo 

com Dias (2009, p. 130), o protestantismo ecumênico-progressista na América Latina 

ainda está dando os primeiros passos para iniciar uma reflexão que trate “de olhar com 

simpatia, atenção, fraternidade e reverência para as religiões populares de nosso 

continente, como são as expressões da religiosidade indígena e as manifestações dos ritos 

afro-americanos”. É premente elaborar reflexões teológicas que procurem dialogar com 

as expressões religiosas latino-americanas. A ausência de uma reflexão assim, contribuiu 

                                                            
7 “Os missionários sempre foram representantes de uma cultura diferente, e seria impossível que, ao pregar 
o evangelho, eles não pregassem também, ainda que não o desejassem, os seus valores culturais. É curioso 
observar como o Cristo da arte protestante é um tipo que exibe certos traços raciais e de estilo peculiares 
aos anglo-saxões. O mesmo aconteceu com a pregação: o evangelho foi transmitido sob uma forma cultural 
que não lhe pertencia, e mais do que isto, que era estranha àqueles a quem era pregado. Assim, 
frequentemente, converter-se a Cristo significava alienar-se da cultura mãe” (ALVES, 1982, p. 64).  
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(e ainda contribui) para que outras narrativas teológicas, não tão condescendentes com 

essas expressões religiosas, florescessem no continente sendo mediadoras de um 

neocolonialismo que mantém o mesmo modus operandi quando das primeiras 

colonizações. Refletir teologicamente e dialogar com essas expressões religiosas, pode 

nos ajudar “a ir mais longe do que fomos até agora em nossa aventura ecumênica” (DIAS, 

2009, p. 130). Entendemos que não apenas chegou o momento, como também estamos 

atrasados quanto ao tempo histórico, principalmente quando forças político-ideológicas, 

no caso do Brasil, se apropriaram do discurso religioso para silenciar e vilipendiar povos 

indígenas, bem como minorias.  

As prospectivas de Júlio de Santa Ana e Zwinglio M. Dias, apontam para uma 

lacuna na teologia protestante latino-americana, qual seja: a falta de reflexão teológica 

que procure dialogar com as demais expressões religiosas no continente. Ainda que o 

movimento ecumênico tenha alcançado seus objetivos quando, num primeiro momento, 

ousou pensar e agir ecumenicamente na América Latina obtendo, em um período relativo 

da sua agenda, importantes avanços, entendemos ser premente uma proposta de reflexão 

teológica que, a partir da tradição protestante, contribua para uma teologia ecumênica das 

religiões. Reside aí a principal justificativa para este trabalho.  

Diante dessas constatações, os desafios e as deficiências inerentes, optamos por 

acolher a teologia do teólogo alemão Jürgen Moltmann, mais especificamente sua 

reflexão teológica sobre a trindade.  E por que Moltmann? A escolha de Moltmann se dá 

por sua estreita relação com a América Latina. A sua presença é marcante no contexto 

latino-americano. É alguém que dialogou “de perto com a teologia latino-americana” 

(BINGEMER, 2011, p. 11), e, por essa razão, “sente-se a influência de Moltmann em 

importantes trabalhos teológicos latino-americanos como também sobre a produção 

acadêmica” (BINGEMER, 2011, p. 11). É um autor de linhas definidas, conhecido por 

sua insistente abertura aos problemas contemporâneos. O autor já esteve diversas vezes 

na América Latina e, em especial, no Brasil. Em sua possível última visita ao país por 

questão de idade e saúde, tivemos8 a oportunidade de ouvi-lo quanto aos caminhos da 

teologia das religiões. Na ocasião o teólogo apontou o diálogo inter-religioso como um 

                                                            
8 O encontro com Jürgen Moltmann se deu por ocasião do Seminário Internacional de Teologia “Vida, 
esperança e justiça: Jürgen Moltmann na América Latina”, na Faculdade Unida de Vitória/ES em setembro 
de 2016. 
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dos mais prováveis caminhos de construção da paz e da justiça tendo as religiões como 

promotoras e resistência.  

Não obstante a frequência de Moltmann na América Latina e sua visível 

disposição em dialogar com o continente, a sua teologia, é sabido, recebeu influência da 

teologia latino-americana da libertação.9 Portanto, Moltmann é um teólogo aberto às 

questões contemporâneas sendo, possivelmente, um dos poucos teólogos europeus que 

mais entendeu o contexto latino-americano e a teologia gestada por aqui.  

A escolha de Moltmann como principal interlocutor em uma proposta para se 

pensar uma teologia ecumênica das religiões em perspectiva protestante latino-americana, 

se dá também pela sua teologia. Tendo o futuro como chave hermenêutica, ou seja, o 

futuro é o espaço em que se dá a promessa (outro termo chave na teologia moltmanniana) 

e, ao mesmo tempo, proporciona a dinâmica divino-humana no transcorrer da história, 

Moltmann elabora uma teologia que nunca está fechada em si mesma, mas sempre aberta. 

Daí que a sua principal categoria hermenêutica seja a noção de abertura. Para o teólogo 

alemão a teologia não é uma dogmática intereclesial ou “pós-moderna” apenas para a 

comunidade de fé, ou seja, não se faz teologia apenas para a comunidade de fé, mas para 

o mundo. A partir disso, as principais contribuições teológicas de Moltmann tem como 

pressuposto uma categoria aberta como na teologia da criação, na teologia da trindade, na 

pneumatologia, na dimensão do reino de Deus, na eclesiologia e na tarefa missionária. 

Em relação ao diálogo inter-religioso, Moltmann concorda com a necessidade do 

diálogo, mas não está em busca de uma síntese religiosa, pelo contrário, para ele cada 

religião, com seus limites e respectiva tradição, são chamadas a dialogar, por isso não se 

trata de algo que transponha a religião, mas entre as religiões. Para que esse diálogo 

aconteça, as religiões devem se encontrar no espaço religioso de cada uma a fim de buscar 

pontos de contato, onde cada uma, a partir de sua própria tradição e sem deixá-la, irá 

convergir em temas comuns. Ao que parece, Moltmann advoga um “exclusivismo aberto” 

(discutiremos sobre isso no terceiro capítulo), ou seja, admite a realidade das religiões e 

suas tradições, mas entra no diálogo com suas categorias teológicas particulares, 

respeitando, igualmente, as particularidades da religião do outro. Para o teólogo de 

                                                            
9 “Abordarei a Teologia da libertação no seu próprio lugar a partir da perspectiva de um teólogo que vive 
por ela no Primeiro Mundo” (MOLTMANN, 2004, p. 187).  
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Tübingen, o cenário mundial suscita o diálogo em diferentes áreas e a religião não poderia 

ficar indiferente. Este trabalho pretende explorar essa faceta da compreensão do autor.  

Estamos chamando de teologia ecumênica das religiões, porque para Moltmann 

uma teologia das religiões pressupõe o diálogo inter-religioso. Isso se dá por conta da 

necessidade do diálogo, ou seja, Moltmann concebe os problemas comuns da vida como 

pressuposto para uma teologia das religiões que tem como consequência uma abertura 

para o diálogo. Em sua teologia predomina a abertura ao outro, participando, assim, dos 

sofrimentos do outro, propondo caminhos de esperança. Na sua reflexão teológica, há um 

chamamento para essa abertura ao mundo com comprometimento e solidariedade. Os 

temas da sua teologia são articulados de maneira ecumênica, entendendo que ecumênico 

para Moltmann é oikouméne, ou seja, o mundo habitado e suas questões prementes. Algo 

que se assemelha com a definição de “ecumênico” de Júlio de Santa Ana, ou seja, 

ecumênico não é algo que se dá apenas no âmbito das igrejas e suas cúpulas institucionais.    

Neste trabalho, procuramos demonstrar que, a partir da leitura trinitária em 

Moltmann, abre-se possibilidades para propor uma teologia ecumênica das religiões, 

tendo, como consequência inevitável no pensamento do autor, indicações para o diálogo 

inter-religioso. A sua teologia, por ter como característica a abertura, aponta para temas 

contemporâneos que preocupam a vida, e por essa razão o diálogo inter-religioso é algo 

correlato na pretensa teologia das religiões em Moltmann.  

Moltmann é um teólogo de produção vasta. Por essa razão, optamos em fazer um 

recorte na produção teológica do autor e focar no aspecto trindade e ainda assim, dentro 

da perspectiva trinitária do autor, fazer o recorte social que ele apresenta. 

Assim, este trabalho pretende ser uma modesta contribuição ao tema da teologia 

das religiões na América Latina a partir do protestantismo de recorte ecumênico-

progressista, tendo como pressuposto o pluralismo religioso. Num primeiro momento, 

procuraremos situar a teologia protestante latino-americana, ou seja, de qual teologia 

protestante está se tratando? Isso será possível demonstrar que o ramo mais progressista 

da teologia protestante latino-americana, por algumas razões que são possíveis observar, 

não conseguiu aprofundar a temática do pluralismo religioso por circunstâncias 

teológicas, mas também históricas. Num segundo momento, procuraremos tratar da 

seguinte questão: qual seria o traçado teológico para se pensar uma teologia ecumênica 

protestante das religiões no contexto latino-americano? Entendemos que um autor, 

embora fora da América Latina, mas muito próximo da reflexão teológica latino-
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americana, poderá dar a sua contribuição. Trata-se de Jürgen Moltmann. Este trabalho 

não será sobre Moltmann, antes irá fazer a opção pela concepção trinitária presente no 

autor como aporte teórico e metodológico, por considerar que sua percepção trinitária tem 

maiores possibilidades de diálogo com a religiosidade latino-americana. 

Para o que pretendemos, temos uma hipótese quanto à ausência de uma teologia 

das religiões a partir de uma perspectiva protestante latino-americana. 

O protestantismo que se configurou na América Latina tem os mesmos traços em 

diferentes regiões, por terem a mesma matriz de expansão, ou seja, o protestantismo 

estadunidense. Em geral, o protestantismo que se constituiu na América Latina tem uma 

teologia conservadora e fundamentalista; um conceito de missão reducionista; um 

direcionamento político à direita; um comprometimento social alienado; uma identidade 

cultural refratária (CALDAS, 2001, p. 48-56). Essas características têm, com algumas 

exceções, naturalmente, limites que são impeditivos quando se pensa em reflexões 

teológicas engajadas e abertas diante do pluralismo religioso. Requerer uma reflexão 

teológica quanto à diversidade religiosa e, por consequência, uma teologia das religiões 

a partir da configuração protestante na América Latina, mesmo de setores progressistas, 

é deslocar a teologia protestante para fora das suas principais características que 

alimentaram a educação teológica e a vivência comunitária por anos. Em tese, a proposta 

do protestantismo “implica na aceitação de um pan-protestantismo ou pluralismo cristão, 

mas, também, do fenômeno do pluralismo religioso no mesmo território” (RENDERS, 

2007, p. 6). O que se percebeu na América Latina, é que esse protestantismo que surgiu 

com o discurso da liberdade e do livre exame das Escrituras, se tornou amorfo quanto ao 

tema do pluralismo religioso e, como consequência, a ausência de uma contribuição mais 

engajada em relação às demais religiões. 

Em 1985 a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos organizou um livro 

que tinha como título Teologia no Brasil: teoria e prática. Embora o título seja “Teologia 

no Brasil”, o congresso, que aconteceu em 1983, procurou refletir a teologia protestante 

latino-americana. O intuito do texto, fruto do congresso em questão, foi pensar a teologia 

e seus caminhos na América Latina, mais detidamente, no Brasil. Nomes do universo 

protestante latino-americano, participaram da obra expondo suas questões e levantando 

problemas. O principal objetivo foi tentar dizer o que seria teologia para o protestantismo. 

Assim, os textos acolheram diferentes perspectivas quanto a uma teologia protestante, 

mas com uma característica em todos eles, qual seja, a ausência de uma reflexão que 
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envolvia as demais religiões. Isso significa que o ramo ecumênico-progressista do 

protestantismo latino-americano não tinha, até aquele momento, pensando em refletir a 

partir e sobre as demais expressões religiosas no continente. Obviamente que essa 

preocupação não se mostrava no horizonte reflexivo do protestantismo latino-americano, 

por razões políticas e sociais. Quando Antônio Gouvêa Mendonça (1985, p. 37), um dos 

organizadores do congresso e da obra, lista as principais preocupações da teologia 

protestante, os temas são: “Protestantismo e catolicismo: definições; Teologia da 

libertação; Evangelho face à política no Brasil; Ética pequeno-burguesa e protestantismo 

de missão; Tensões na teologia progressista e positivista; Teologia protestante e ética 

individual; Dificuldades de relacionamento entre as igrejas no que se refere à teologia”. 

Com esses temas, é possível perceber que a preocupação com outras expressões religiosas 

não estava na pauta de discussões, tanto no congresso da ASTE, como também em 

seminários e faculdades de teologia, até recentemente.  

Diante disso, é possível elaborar uma hipótese quanto à ausência de uma reflexão 

(mais sistematizada e institucional, mas não somente) que abordasse outras religiões, 

talvez por não perceber, até aquele momento, a necessidade de um diálogo inter-religioso. 

Antes, é oportuno frisar que o Concílio Vaticano II (1962-1965) “foi de fato o primeiro 

concílio ecumênico a tratar o tema das religiões de modo positivo e aberto” (TEIXEIRA, 

1995, p. 117), ou seja, o tema das religiões já estava em discussão, havendo autores 

pensando e escrevendo sobre o assunto como Karl Rahner, por exemplo, com a sua tese 

dos “cristãos anônimos”,10 um marco para a teologia católica das religiões. Os eixos de 

discussão que Mendonça elenca, deixam muito claro que esse tema, já circulando em 

ambiente católico, como também em ambiente protestante europeu, não fazia parte das 

principais questões que agitavam a teologia protestante latino-americana até aquele 

momento. É preciso notar que o primeiro tema elencando por Mendonça foi 

“Protestantismo e catolicismo: definições”. Nesse sentido, ainda se buscava uma certa 

consolidação no diálogo ecumênico com a Igreja Católica e, obviamente, o tema das 

religiões não seria possível, uma vez que estava em curso a construção de pontes 

ecumênicas tanto com a Igreja Católica, como também com as demais denominações 

protestantes. Além disso, o protestantismo estava ainda colhendo algumas consequências 

                                                            
10 “A categoria ‘cristãos anônimos’ envolve, segundo Rahner, todos aqueles que tenham aceitado 
livremente a oferta da autocomunicação de Deus, mediante a fé, a esperança e a caridade, mesmo que do 
ponto de vista social (através do batismo e da pertença à Igreja) e de sua consciência objetiva (através de 
uma fé explícita, nascida da escuta da mensagem cristã) não tenham tematicamente assumido o 
cristianismo” (TEIXEIRA, 2012, p. 45).  
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da sua parceria com o regime civil-militar (1964-1985), por isso a tentativa de se refletir 

sobre o “Evangelho face à política no Brasil”. Assim, uma hipótese para uma “quase” 

ausência de uma teologia das religiões em perspectiva protestante latino-americana se dá 

com a agenda ecumênica que o protestantismo de tendência progressista estava 

envolvido, a qual priorizava a relação com o catolicismo. 

 

Objetivo e metodologia   

A tese que estamos defendendo neste trabalho é que, uma vez levando em 

consideração de que não há, até o momento, uma reflexão teológica protestante latino-

americana das religiões no seu aspecto sistemático, entendemos que, por outro lado, há, 

a partir da concepção teológica de Jürgen Moltmann quanto à trindade, elementos que – 

uma vez articulados com a temática da Teologia das Religiões e tendo como pressuposto 

o pluralismo religioso –, possibilitariam formular uma proposta de teologia protestante 

ecumênica latino-americana das religiões (doravante TEOPELAR). Com isso, estamos 

propondo maior abertura da tradição protestante na América Latina para o tema das 

religiões e, concomitantemente, procurando convergir temas prementes no contexto 

latino-americano que são, igualmente, preocupações de outras tradições religiosas. 

Assim, o diálogo inter-religioso, no seu aspecto comunitário e não necessariamente 

institucional, é um desdobramento deste trabalho, principalmente quando se pensa em 

desafios comuns à vida e sua dignidade para com populações marginalizadas do sistema 

político, social e econômico. Este trabalho, portanto, não tem como pressuposto um certo 

idealismo religioso, ou seja, a percepção de que as religiões, quando em consonância, 

poderiam “mudar” o mundo. Isso porque a religião, ainda que muito presente, não exerce 

um papel político-social predominante no mundo (traremos sobre esse tema no capítulo 

primeiro). Antes, o que estamos propondo é uma reflexão teológica ecumênica que 

fomente uma outra narrativa que valorize o pluralismo religioso diante de uma já 

consolidada há anos e que alimenta a teologia eclesial como também a empreitada 

missionária fechada e não dialógica. É possível constatar a elaboração de teologias 

marcadas pelo neocolonialismo, principalmente em contato com outras expressões 

religiosas como as dos povos indígenas no contexto latino-americano. Além disso, a 

teologia protestante latino-americana carrega na sua trajetória as insígnias de intolerante, 

arrogante e descomprometida com a culturas autóctones. 
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O objetivo da pesquisa é contribuir com uma proposta de teologia protestante 

ecumênica latino-americana das religiões (TEOPELAR). Uma vez constatando uma 

ausência desse tema no ramo ecumênico-progressista do protestantismo latino-

americano, entendemos que elaborar algo assim poderá contribuir para fomentar outras 

narrativas teológicas que procuram abrigar e dialogar com outras expressões religiosas na 

América Latina. Para que essa proposta tenha viabilidade, optamos por acolher a reflexão 

trinitária moltmanniana. Diferente de outras leituras a respeito da trindade, Moltmann é 

o autor que faz um esforço para tornar acessível uma linguagem quanto as dimensões 

trinitárias na percepção de mundo e na imagem de Deus a partir da dimensão pericorética. 

Sendo possível formular as bases de uma TEOPELAR, o diálogo inter-religioso será 

corolário. Por isso estamos nos propondo a indicar níveis de diálogo inter-religioso no 

contexto latino-americano, recortando, mais uma vez, com algumas percepções indígenas 

e suas expressões religiosas a partir de uma bibliografia específica. Com isso, espera-se 

agregar percepções e convergências em torno de temas comuns como os direitos 

humanos, a ecologia e a dignidade socioeconômica.  

O procedimento metodológico adotado será a pesquisa bibliográfica. 

O trabalho que estamos propondo, TEOPELAR, tem como base metodológica 

uma bibliografia que trate do pluralismo religioso, do protestantismo latino-americano, 

da teologia das religiões, bem como da trindade social na reflexão moltmanniana.  

Num primeiro momento, nosso esforço se dá em acolher reflexões em torno do 

pluralismo religioso, focando uma linguagem teológica que abarque essa perspectiva 

plural. Diante disso, o primeiro capítulo tem um aspecto mais geral, destacando autores 

que coloquem em evidência uma linguagem teológica com dimensão plural, aberta e 

interativa com o contexto religioso, social e político.  

 Num segundo momento, perguntamos o porquê da ausência de uma teologia das 

religiões na teologia protestante latino-americana, e tratamos de uma hipótese, qual seja: 

o movimento ecumênico ocupou tempo, espaço e energia do protestantismo de tendência 

progressista no diálogo e aproximação com o catolicismo, além de um alinhamento deste 

setor do protestantismo com aspectos práticos da teologia latino-americana da libertação. 

É dentro dessa percepção, que priorizamos uma bibliografia que discuta este ponto, 

destacando o movimento ecumênico a partir do protestantismo progressista que, não 

obstante a sua produção e diálogo ecumênico, não fomentou uma teologia das religiões 

em perspectiva protestante latino-americana. O protestantismo de “rosto” ecumênico 
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buscou a unidade cristã diante do divisionismo herdado dos missionários estadunidenses 

e isso ocupou personagens importantes, engajados na tarefa ecumênica intracristã e de 

pensamento teológico arejado, o que os levou a não se debruçarem com maior rigor sobre 

o tema da teologia das religiões e, como consequência, sobre o diálogo inter-religioso.  

Num terceiro momento, nos propomos a pensar a contribuição de Jürgen 

Moltmann a partir da sua visão trinitária. A obra do autor que daremos maior atenção será 

Trindade e reino de Deus (2000d). Essa obra está no segundo período de produção 

teológica do autor (1980-1991), conhecido como “contribuições sistemáticas para a 

teologia”. Ele publica o texto em 1980. Neste livro, ele procura “libertar” a doutrina cristã 

de Deus do confinamento metafísico. Desenvolve então a sua doutrina social da trindade. 

Na obra, Moltmann faz uma opção pela relação pericorética capadócia intra-trinitária e 

recusa qualquer concepção monoteística ou monarquista de Deus. Esse texto, e correlatos, 

será nossa principal referência para este trabalho.  

Num quarto momento, o trabalho será propor uma TEOPELAR a partir da 

perspectiva trinitária tratada no terceiro capítulo. A fim de dar sustentação a nossa 

proposta no contexto latino-americano, faremos uso de uma bibliografia dedicada ao tema 

da pós-colonialidade, focando na experiência cultural-religiosa dos povos indígenas como 

exercício de uma TEOPELAR. Nesse sentido, o tema da missão e dos direitos humanos 

estarão presentes como portas para o diálogo inter-religioso.  

 

Desafio e expectativa 

Diante das mudanças que a contemporaneidade vem promovendo, a teologia é 

convocada a contribuir para uma leitura da realidade a partir de uma perspectiva que 

contemple o diverso e consiga trabalhar com realidades plurais. Quem nos lembra desse 

fato incontestável é Christian Duquoc, quando nos alerta de que as mudanças promovidas 

na contemporaneidade exigem uma reflexão atenta aos desafios, bem como uma 

capacidade de articulação teológica, o que implica em optar por posturas que, 

invariavelmente, resultam em abertura para o outro. O teólogo, diante desse cenário, 

precisa olhar as opções e contribuir para o diálogo ou emudecer-se, uma vez que “os 

tempos mudaram: não é tanto a racionalidade de seus argumentos que nossos 

contemporâneos exigem dos teólogos e sim liberdade de suas opções” (DUQUOC, 2006, 

p. 10).  
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As mudanças favorecidas por um novo paradigma,11 exigiu da teologia seu 

pronunciamento diante das opções que a cultura contemporânea evidencia. Claude Geffré 

(2013, p. 27), acentua que, se antes, “a teologia do século XX levou em conta dois 

principais desafios, o do ateísmo moderno e o da divisão das igrejas cristãs”, na 

conjuntura da contemporaneidade, a teologia precisa lidar com o seu maior desafio, a 

pluralidade religiosa, uma vez que “uma teologia responsável é uma teologia que leva em 

conta as dimensões históricas novas”. 

Quando Paul Tillich, por exemplo, nos anos de 1960, esteve em contato com 

representantes do budismo no Japão e abriu um diálogo com essa expressão religiosa, 

lamentou não ter tido tempo para elaborar uma nova teologia sistemática a partir da 

história das religiões (PEDREIRA, 1999, p. 22). Para Tillich (2005, p. 472), era 

inconcebível a teologia não ser capaz de dialogar com o pensamento teológico de outras 

religiões, correndo um sério risco de perder “uma oportunidade histórica e permanecer 

provinciana”.  

A realidade das religiões provoca a teologia. Não é mais possível a teologia ficar 

inerte diante da pluralidade religiosa. Ela está sendo, constantemente, convocada à 

reflexão e, ao mesmo tempo, instigada para o diálogo com o outro. Esse cenário só foi 

possível porque houve mudanças de mentalidade e comportamentos como a 

subjetividade, promovendo abertura e diálogo; como a valorização do outro em sua 

palavra e expressões religiosas (alteridade). Esses fatos e outros, possibilitaram uma 

convergência de que, inevitavelmente, é necessário o diálogo inter-religioso, uma vez que 

“o pluralismo religioso constitui um desafio para a reflexão teológica” (GARCÍA 

RUBIO, 1997, p. 254). Endossando essa perspectiva desafiadora para a teologia, José 

Comblin (2007, p. 20) assegura que “chegamos ao problema do pluralismo das religiões, 

um dos objetos centrais da reflexão teológica hoje”. A relevância da teologia na 

contemporaneidade passa pela sua preocupação com as religiões e a prioridade do diálogo 

inter-religioso. Ainda que haja recrudescimento de formas de fundamentalismos, não 

apenas teológico, a abertura dialógica para a realidade plural e diversa da 

contemporaneidade é algo visível e irrevogável. Esse quadro é corroborado por mudanças 

                                                            
11 “Paradigma vem a significar um modelo básico interpretativo e explicativo da realidade vista de maneira 
global. Modelo ou quadro referencial no qual as pessoas percebem, pensam e vivem as suas relações com 
Deus, com os outros seres humanos, com o meio ambiente e com o próprio ser interior” (GARCÍA RUBIO, 
1997, p. 223-224).  
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significativas no campo da ciência, abrindo espaço para a interdisciplinaridade;12 

linguagem, formulando teorias sobre a linguagem.13  

A passagem do pluralismo, que evoca o caráter descritivo dessa realidade, para a 

pluralidade, que evoca o caráter valorativo da realidade plural (RIBEIRO, 2014, p. 20), 

provoca a teologia para o diálogo inter-religioso e, para assim fazê-lo, é preciso despir de 

pretensões de superioridade em relação ao outro, uma vez que o “diálogo supõe o 

encontro entre duas pessoas iguais, que pelo menos se situam em nível de igualdade [...]. 

O diálogo supõe que os dois reconhecem que podem aprender algo do outro” 

(COMBLIN, 2007, p. 21).  

Diante desse desafio para a teologia, a temática da teologia das religiões persegue 

uma hermenêutica que possa dar conta da pluralidade, além de descontruir posturas 

exclusivistas quando em contato com outras expressões religiosas. A discussão em torno 

do tema teologia das religiões tem sido profícua e necessária em tempos de cultura 

globalizada e, ao mesmo tempo, fragmentária.  

Como conceito, teologia das religiões procura ser uma chave de leitura, a partir 

da teologia cristã, com o fim de proporcionar uma reflexão em tempos de pluralismo 

religioso (TEIXEIRA, 2008, p. 969). Nesse intento, a teologia das religiões quer ser 

promotora de novas fronteiras quando convida a teologia cristã, com seu arcabouço 

teológico, para o diálogo com outras expressões religiosas, mas tendo como pré-condição 

uma revisão de seus pressupostos teológicos para que seja possível uma abertura para o 

outro que, assim como o cristianismo enquanto expressão religiosa, possui valores 

teológicos e pontos comuns que possibilitam o diálogo. Com isso, segundo Claude Geffré 

(1997, p. 116), a teologia das religiões procura “interrogar-se sobre o significado do 

pluralismo religioso no plano de Deus”. O conceito, ao que tudo indica, ficou 

condicionado à reflexão que a teologia cristã faz, ou procura fazer, a partir de sua própria 

concepção teológica sobre as demais religiões, permitindo abertura para outras confissões 

                                                            
12 Sobre a interdisciplinaridade: “A colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores 
heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações propriamente ditas, isto é, existe certa 
reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo, cada disciplina saia 
enriquecida” (JAPIASSÚ, 1976, p. 74).  
13 “A linguagem se tornou, em nosso século, a questão central da filosofia. O estímulo para sua consideração 
surgiu a partir de diferentes problemáticas: na teoria do conhecimento, a crítica transcendental da razão foi, 
por sua vez, submetida a uma crítica e se transformou em ‘crítica do sentido’ enquanto crítica da linguagem; 
a lógica se confrontou com o problema das linguagens artificiais e com a análise das linguagens naturais; a 
antropologia vai considerar a linguagem um produto específico do ser humano e tematizar a correlação 
entre forma da linguagem e visão do mundo; a ética, questionada em relação a sua racionalidade, vai partir 
da distinção fundamental entre sentenças declarativas e sentenças normativas” (OLIVEIRA, 2006, p. 11).  



26 
 

religiosas. Um esforço legítimo e necessário. Hoje o tema da teologia das religiões tem 

sido amplamente disseminado por alguns autores que procuram colocar na pauta a 

necessidade de uma reflexão séria que contemple um status de alteridade em relação às 

demais religiões e esse empreendimento tem proporcionado profundas e interessantes 

contribuições para o debate. É preciso, dentro de um contexto global e plural, favorecer 

o contato com o outro, ou seja, “é humano querer compreender mais sobre quem é 

religiosamente [o] ‘outro’” (KNITTER, 2008, p. 22). 

Tais questões abriram a oportunidade de se trazer o teólogo alemão Jürgen 

Moltmann para o debate desta pesquisa, tendo-o como principal interlocutor teológico, 

com o foco em sua reflexão trinitária. A sua contribuição teológica é notória, tendo ainda 

uma significativa participação no diálogo com a teologia latino-americana bem como uma 

compreensão bastante apurada da realidade latino-americana. Autores tanto católicos 

como protestantes, vem dialogando com a teologia do autor em diferentes vertentes. 

A teologia moltmanniana, desde a sua gênese, foi bem recebida na América 

Latina, embora com críticas pontuais. A correspondência entre o autor e o teólogo 

argentino de tradição metodista José Míguez Bonino, são conhecidas,14 o que demonstra 

o grau de importância que a teologia latino-americana exerceu na reflexão teológica do 

autor. Um teólogo que transita bem entre católicos e protestantes, Moltmann desde o 

início abriu um profícuo debate, não isento de tensões, em torno de suas ideias com 

teólogos latino-americanos. Essa acessibilidade do autor na América Latina se confirma 

na tradução de vários dos seus textos publicados tanto em editoras católicas como 

protestantes/evangélicas. Há uma intensa e proveitosa discussão em torno dos temas 

propostos por Moltmann em seu sistema teológico com teólogos latino-americanos 

ligados à teologia latino-americana da libertação. 

Como o próprio autor relata, o início desta aproximação foi conturbado, 

principalmente com o colega Míguez Bonino, mas a colaboração mútua esteve presente 

nas reflexões de teólogos latino-americanos como também a teologia latino-americana da 

libertação esteve presente nas reflexões de Moltmann (2004, p. 185). Na América Latina 

o teólogo da esperança, como é conhecido, irá contribuir com a cristologia de Jon 

Sobrino; também com a concepção trinitária de Leonardo Boff, onde a reflexão, de 

                                                            
14 “Em 1976 escrevi a famosa e famigerada Carta aberta a José Míguez Bonino com as perguntas: 1) O 
que há de latino-americano na teologia latino-americana da libertação? 2) O que é crítica, se quem critica 
no fim diz a mesma coisa que aquele a quem critica? 3) O marxismo leva teólogos à companhia de 
marxistas, mas quem leva ambos ao povo?” (MOLTMANN, 2000b, p. 226).   
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alguma forma, está relacionada com a de Moltmann. Com Boff, Moltmann escreveu um 

texto conjunto sobre as ameaças ao sistema ecológico do planeta, tema recorrente nas 

últimas décadas em ambos os teólogos.15 Com o teólogo de tradição metodista, Levy da 

Costa Bastos, Moltmann escreveu dois textos em conjunto.16 Nesse sentido, Moltmann 

tem sido bem acolhido na América Latina, tanto com a sua contribuição bibliográfica 

como pessoalmente, vindo ao Brasil por algumas vezes a fim de participar de seminários, 

palestras e encontros em Faculdades e Universidades.  

O tema “teologia das religiões” não é explícito na reflexão teológica de Moltmann. 

No entanto, a partir da visão trinitária do autor, se pode inferir diversas indicações 

ecumênicas de aproximação inter-religiosa. Por isso, este trabalho poderá contribuir no 

sentido de apresentar uma faceta da produção teológica moltmanniana a partir da sua 

concepção trinitária, tendo o contexto protestante latino-americano como espaço de 

interlocução.  

Diante do esboço teológico do autor, optamos por acolher a sua reflexão trinitária. 

Um tema que sempre despertou a reflexão em importantes teólogos, e não poderia ser 

diferente para um teólogo sistemático como Moltmann. O autor tem na trindade um 

importante elemento de coesão no seu edifício teológico. A sua compreensão de trindade 

está em oposição à de teólogos que postularam uma ideia monoteística de Deus e seu 

distanciamento do mundo (COSTA JÚNIOR, 2011, p. 139). As críticas de Moltmann aos 

modelos trinitários se deve por conta de que certos modelos favoreceram, por exemplo, a 

estrutura hierarquizada da Igreja. Sendo assim, a comunidade sofre com as disputas de 

poder e a carência de unidade. Na obra Trindade e reino de Deus (2000d), Moltmann faz 

um tratado sobre a trindade demonstrando as deficiências de modelos trinitários que se 

constituíram a partir de concepções filosóficas e políticas. No seu entender, “uma 

reformulação da doutrina trinitária, hoje, somente poderá ocorrer a partir de uma 

confrontação crítica” (MOLTMANN, 2000d, p. 32). Ele propõe uma leitura da trindade 

que supere concepções como, por exemplo, a trindade da substância – formulação 

eminentemente filosófica. Moltmann (2000d, p. 33) apresenta uma “doutrina trinitária 

                                                            
15 O texto em conjunto: MOLTMANN, Jürgen; BOFF, Leonardo. Há esperança para a criação ameaçada? 
Petrópolis: Vozes, 2014.  
16 O teólogo Levy da Costa Bastos foi aluno de Moltmann na Alemanha. As últimas vezes que Moltmann 
esteve no Brasil, Levy o acompanhou traduzindo suas falas para o português. Os dois textos que escreveram 
juntos são: MOLTMANN, Jürgen; BASTOS, Levy. O futuro da criação. Rio de Janeiro: Mauad X/Instituto 
Mysterium, 2011; BASTOS, Levy da Costa; MOLTMANN, Jürgen. Um cristianismo de futuro: 
possibilidades missionárias para as igrejas hoje. São Bernardo do Campo: EDITEO, 2016.  
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social”, ou seja, uma doutrina da trindade que parta das relações comunitárias da trindade. 

Um pensamento onde as relações entre as “pessoas” da trindade seja, de fato, a tônica; 

onde o comunitário seja a prioridade da reflexão e não a concepção do monoteísmo 

monárquico que dominou por muitos anos a discussão trinitária. Essa é a proposta de 

Moltmann (2000d, p. 33), “desenvolver um pensamento relacional e comunitário, a partir 

da doutrina trinitária”.  

 A palavra abertura ou aberta tem um peso na sistematização moltmanniana. Na 

reflexão trinitária também. Por essa razão, abertura é uma categoria hermenêutica no 

autor. Assim como a criação tem a sua dimensão aberta, a trindade também. Para 

Moltmann, a trindade se dá na sua abertura. A trindade não se dá a partir de uma unidade 

numérica, antes ela reside na comunidade, ou seja, a unidade conserva a individualidade 

de cada um e essa unidade não se dá, tão somente, de maneira ad intra apenas, mas 

também ad extra (MOLTMANN, 2000d, p. 107). Em outro momento, Moltmann aborda 

a condição de abertura da trindade esclarecendo de que as pessoas da trindade não podem 

ser definidas unicamente pelo seu relacionamento interno, antes a natureza comum 

significa relacionamento com as outras pessoas. Assim, para Moltmann (2000d, p. 179), 

é através das relações que podem ser denominados de pessoas, ou seja, ser pessoa 

significa “existir-em-relação”. Apropriando-se do termo pericorese, Moltmann (2000d, 

p. 182) concebe a trindade como um relacionamento em que “vivem plenamente umas 

em outras e umas pelas outras”.    

A nossa expectativa é contribuir com uma reflexão teológica engajada na 

realidade latino-americana, tendo na teologia das religiões uma mola propulsora para o 

debate e o diálogo inter-religioso a partir da perspectiva ecumênica presente em um dos 

segmentos do protestantismo latino-americano. 
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1. RELIGIÃO, LINGUAGEM TEOLÓGICA E 
PLURALISMO RELIGIOSO 
 
 
 
Considerações iniciais  

Este primeiro capítulo será dedicado ao tema do pluralismo religioso e as possíveis 

consequências para a hermenêutica teológica. Para o que estamos propondo, situaremos 

o debate em torno do pluralismo religioso e sua relação com as mudanças que alteraram 

a percepção religiosa, destacando, também, a estreita relação com o protestantismo, ainda 

que em linguagem anacrônica, remetendo à Reforma17 protestante do século XVI como 

um marco para o desenvolvimento da dimensão plural. Com esse intuito, este capítulo 

será plural, no sentido de acolher diferentes abordagens e perspectivas que contribuam 

para um olhar mais detido quanto ao lugar da religião no atual contexto marcado por 

comportamentos e percepções, reforçando, portanto, a necessidade de uma linguagem 

teológica que procure dialogar com o atual cenário. Assim, esperamos trabalhar a religião 

a partir da percepção do plural e os desafios que essa condição provoca na teologia, e com 

isso demonstrar a atualidade de uma teologia das religiões em um contexto marcado pela 

secularização e a pluralidade.   

 

1.1. A religião sob o impacto das mudanças político-culturais 

Nada do que foi será  
De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa 
(MPB)  

 

A busca por nomear este tempo tem sido incansável e disputada. Para Bruno 

Latour (2013, p. 15), com o “adjetivo moderno, assinalamos um novo regime, uma 

aceleração, uma ruptura, uma revolução do tempo”. Por essa razão, “Moderno [...] 

assinala uma ruptura na passagem regular do tempo”. Estamos nos referindo ao debate 

que envolve modernos e pós-modernos na tentativa de entender a nossa época. Essa 

                                                            
17 Estamos cientes dos movimentos na história da Igreja que antecederam e sucederam a Reforma do século 
XVI. Nesse sentido caberia tratar de “reformas”. Fazemos o uso aqui de “Reforma”, no singular, para 
caracterizar o ápice do movimento reformador que contou com diferentes perspectivas, mas que se 
consolidou e ganhou expressividade a partir do século XVI.  
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discussão é tão intensa que há pelo menos um consenso entre os teóricos, qual seja, de 

que não há unanimidade epistemológica que dê conta de um contexto tão diversificado e 

plural como o nosso. Com isso, há autores, das diversas áreas do saber, que se dedicam a 

entender esta era, dando perspectivas e prospectivas para o atual momento marcado por 

alguns elementos mensuráveis e dinâmicos que configuram as mudanças culturais em 

curso. Dependendo do teórico que se lê para compreender este atual contexto, serão suas 

percepções que ajudarão a fazer um possível diagnóstico do presente. Nesse sentido, 

preferimos o termo contemporâneo (ou contemporaneidade), por entender que ele pode 

dar conta de uma percepção que, até o momento, continua aberta. Quando fazemos a 

opção por contemporâneo para tentar se situar nesse tempo, estamos nos aproximando de 

uma definição dada por Giorgio Agamben (2015b, p. 22) do que seja o contemporâneo: 

“Uma relação singular com o próprio tempo, que adere a ele e, ao mesmo tempo, toma 

distância dele”. O contemporâneo se dá a partir do momento em que há uma dissociação 

do tempo, mesmo tendo uma relação com ele. Assim, para Agamben (2015b, p. 23), 

“aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que se ligam em todos os pontos 

perfeitamente com ela, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não 

conseguem vê-la”. Na mesma perspectiva, o teólogo Vítor Westhelle (2012, p. 20), 

refletindo sobre esse tempo e como nomeá-lo, dá a sua contribuição quanto ao que seja o 

contemporâneo: “A contemporaneidade não é um tempo, mas uma atitude, uma 

disposição e até uma alergia em relação ao estado de coisas que implica uma ousadia de 

encarar o lado obscuro do real”.  Para ver essa época, não é possível estar ligado 

plenamente com ela. Ser contemporâneo em uma era de mudanças pontuais que vão desde 

uma condição de pluralidade nas dimensões do conhecimento, bem como também 

cultural, mas, ao mesmo tempo, favorece o fortalecimento de medidas autoritárias e 

hegemônicas, bem como o fundamentalismo religioso, como também políticas 

governamentais de protecionismo econômico e resistência imigratória, com o fechamento 

de fronteiras em uma era conhecida como “global”. Diante dessas e outras contradições 

e ambiguidades, que o “contemporâneo é, exatamente, aquele que sabe ver essa 

obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente” 

(AGAMBEN, 2015b, p. 25). A leitura do tempo atual é possível, quando o 

contemporâneo tem uma aguçada percepção dos elementos que compõem a realidade e 

de como se dá a sua formação, a fim de alocar discursos que procure entender o cenário. 

O atual cenário, como bem acentua o filósofo argentino Augusto Pérez Lindo, está aberto 

em possibilidades, bem como também fechado, para alguns, em determinadas 
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alternativas, principalmente quando a noção de “verdade” é questionada no campo do 

saber científico, bem como religioso: 

   
No plano epistemológico, observamos que as teorias absolutistas da 
verdade foram minadas pela “refutabilidade” de Popper, pelo relativismo 
de Kuhn, pelo anarquismo de Feyerabend, pela sociologia da ciência. A 
crítica à noção de verdade, longe de conduzir ao relativismo, como alguns 
sustentam, permitiu distinguir diferentes tipos de verdades e seus 
diferentes critérios de justificação. Ou seja: afirmou-se uma concepção 
pluralista das verdades (PÉREZ LINDO, 2000, p. 25-26).  

   

É dentro desse contexto maior que a teologia é desafiada a ser contemporânea. 

Para ser contemporânea, a teologia necessita fazer fissuras nos discursos enrijecidos e 

dogmatizados. Do contrário, a sua contribuição, naquilo que ela tem a oferecer dentro 

desse contexto de mudanças, não será possível. Se o propósito é pensar uma teologia que 

seja possível a partir de um contexto marcado pelo pluralismo religioso, decorrente das 

transformações culturais e, por consequência, religiosas, essa teologia precisa se despir 

de alguns apetrechos que a colocou como detentora incólume de uma “verdade” que se 

alimenta de uma “revelação” inequívoca, uma vez que não seja mais possível reivindicar 

a univocidade de uma verdade metafísica, uma vez que a teologia se dá como uma 

construção discursiva, narrativa, da religião. 

A partir daqui daremos os seguintes passos: (i) demostrar a contribuição da 

Reforma protestante para a percepção do pluralismo religioso, uma vez que ela marca 

uma mudança de tempo; (ii) atentar para a secularização como uma condição indelével 

na maneira de conceber a religião na modernidade; (iii) acolher leituras teológicas que 

contribua com uma linguagem teológica que contemple a dimensão da pluralidade, da 

sensibilidade, da ecumenicidade e do dialógico na construção de uma teologia das 

religiões.  

 

1.1.1. Reforma protestante e pluralismo religioso 

O primeiro passo na tentativa de alocar o pluralismo religioso como uma 

consequência das mudanças culturais para a religião, situamos a Reforma protestante 

como uma importante contribuição para o que denominamos como pluralismo religioso. 

Estabelecer essa relação constitui em tarefa metodológica, considerando fontes (autores) 

que possam fornecer meios para se pensar nas possibilidades de tal relação, correndo um 
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risco de um possível anacronismo, principalmente quando se propõe uma reflexão a partir 

de um evento vultuoso como foi/é a Reforma protestante. Ainda assim, consideramos um 

exercício válido, por entender que a configuração política, social e, principalmente 

religiosa, se deu a partir do evento da Reforma.  

A Reforma no seu aspecto histórico, tem enfoques e nuances que não permitem 

abarcar a diversidade de perspectivas de um modo geral. Portanto, a nossa preocupação 

não se dá, precisamente, com a “história dos acontecimentos”, considerando que os 

“acontecimentos” são como superfície do oceano da história, sendo significativo, os 

acontecimentos, por aquilo que podem se mostrar nas correntes mais profundas. Esse tem 

sido o trabalho da conhecida Escola dos Annales, quando interessou-se pela “história das 

estruturas” e não, primeiramente, pela “história dos acontecimentos” (BURKE, 2011, p. 

336). Interessa então a história das mentalidades, das estruturas que, de uma forma 

inevitável, transcende os personagens e acontecimentos e são, inexoravelmente, inseridas 

novas leituras e perspectivas. Não sem razão que a história cultural vem desenvolvendo 

uma historiografia que atenta para as mentalidades, para as pequenas histórias, 

valorizando aspectos culturais que de uma maneira indelével se perpétua sem atentar 

rigorosamente para datação, no seu sentido jornalístico, ou até mesmo com personagens 

definidos como agentes inquestionáveis da história.  

A tentação de olhar a Reforma com um certo ufanismo é grande, principalmente 

por setores conservadores que enxergam na emblemática marca dos 500 anos (em 2017), 

fator comprobatório da predileção de Deus por um ramo do cristianismo mundial. Há 

quem exalte a Reforma com um certo exagero triunfalista, sacralizando personagens e 

colocando-os como baluartes de um cristianismo que foi purificado dos males de Roma. 

Obviamente atribuir isso à personagens como Lutero ou Calvino está fora de escopo, 

precisamente pelo fato que os personagens, sincrônico com a sua realidade histórica, 

desconhecem as consequências que seus atos teriam e as possíveis intepretações deles. 

Não há dúvida de que a Reforma contribuiu para a noção de liberdade (livre-arbítrio), 

mas sabemos que Lutero e Erasmo discordavam quanto aos fundamentos dessa liberdade. 

Enquanto o último consentia de que o ser humano tem a capacidade de optar em favor de 

Deus e colaborar no processo da salvação; o primeiro compreendia que o ser humano tem 

uma vontade cativa, portanto um “servo arbítrio” (ALTMANN, 1994, p. 210). Esse 

exemplo já demonstra as ambiguidades da Reforma e, ao mesmo tempo, o seu alcance.  

Não obstante a essas questões, há um consenso de que a Reforma teve um papel decisivo 
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na redefinição da mentalidade do ser humano moderno e ocidental (PERRY, 2002, p. 

244). Obviamente o que ficou conhecido como modernidade, não teve na Reforma o 

principal fator, mas uma importante contribuição. Como bem nos lembra Ernst Troeltsch 

(1958, p. 28), “uma grande massa dos fundamentos do mundo moderno a respeito do 

Estado, a sociedade, a economia, a ciência e a arte se originaram com completa 

independência do protestantismo”. Essas duas percepções, reforçam a dinâmica da 

Reforma e sua inegável dialética. Se por um lado a Reforma, sem pretender, favoreceu 

alguns fundamentos do Estado moderno, por outro lado “nem Lutero nem Calvino 

defendiam a liberdade política” para tal projeto de Estado (PERRY, 2002, p. 244). 

Segundo o historiador Marvin Perry (2002, p. 244), para Lutero, um bom cristão era um 

súdito obediente, ou seja, os súditos deviam obedecer às ordens de seus governantes: “Sob 

hipótese nenhuma era apropriado, a qualquer um que fosse cristão, erguer-se contra seu 

governo, fosse ele justo ou injusto”. Mesmo com essas contradições, a Reforma deixou 

suas marcas na política e na ciência, ainda que sendo um movimento, no primeiro 

momento, estritamente político-religioso.  

Como todo o evento é passível de ambiguidades e interpretações, pretendemos 

fazer uma leitura da Reforma perguntando se há uma contribuição para o que comumente 

conhecemos hoje como pluralismo religioso. Sabemos que essa questão (pluralismo 

religioso) não foi pensada por Lutero ou qualquer outro reformador, por circunstâncias 

históricas. Ainda assim, acreditamos que há uma relação possível a ser explorada a partir 

das contribuições da Reforma para a temática. Dessa forma, iremos procurar os 

antecedentes dessa possibilidade. 

 Modernidade é um conjunto de alguns termos-chave como razão, ciência, técnica, 

progresso, emancipação, sujeito, historicismo, metafísica, niilismo e secularização. Esses 

termos ganham contornos e ênfases em diferentes pensadores (ABBAGNANO, 2012, p. 

791). A discussão quanto ao surgimento da modernidade também é volumosa, havendo 

quem entende que o seu começo se dá em 1492, com o “descobrimento” da América. 

Outros ainda reivindicam a Revolução Francesa como ponto fulcral. Na filosofia, o debate 

em torno do surgimento da modernidade está atrelado aos nomes de Kant e Hegel, 

havendo uma disputa entre os intérpretes desses pensadores quanto a marcação da 

modernidade e sua relação com a razão. Aqui iremos priorizar Hegel por algumas razões 

que explicitaremos adiante. Como intérpretes do seu pensamento, optamos por Jürgen 

Habermas e Manfredo Araújo de Oliveira. Ciente das disputas quanto ao posto de filósofo 
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da modernidade (Kant ou Hegel), interessa o lugar da Reforma e sua contribuição, para o 

que se chamou posteriormente de modernidade, em alguns aspectos do pensamento de 

Hegel. Sabe-se que “a Reforma protestante foi um acontecimento essencialmente 

religioso, mas causou ao mesmo tempo profundas transformações políticas, sociais, 

econômicas e culturais” (MONDIN, 1982, p. 27). Essas transformações da qual fala o 

filósofo católico Battista Mondin, não foram causadas, objetivamente, pela Reforma, mas 

a Reforma contribuiu para aprofundar algumas mudanças que já estavam em curso, 

principalmente com a Renascença. É bom lembrar que a Reforma só foi possível porque 

um conjunto de acontecimentos culturais envolvendo política, arte, ciência, economia e 

religião estavam ocorrendo na Europa (CAVALCANTE, 2017, p. 36). É dentro desse 

contexto de “concentração singular de invenções [...] descobertas e mudanças de 

paradigmas que iriam transformar permanentemente a história da humanidade” 

(CAVALCANTE, 2017, p. 36). É nesse centro gravitacional que a Reforma contribuiu 

para o que depois irá surgir, como acentua Ronaldo Cavalcante (2017, p. 36), “o período 

ulteriormente denominado Moderno”.  

O filósofo alemão Georg W. F. Hegel, advogava a ideia de que a modernidade 

teve o seu início a partir da Reforma e não, primeiramente, a partir da Revolução Francesa 

(DICKEY, 2014, p. 358). Não desconsiderando o debate que Hegel promove em torno da 

Revolução Francesa, procuramos o lugar da Reforma no pensamento do filósofo alemão 

para o que se propõe nesse momento. Quando Jürgen Habermas (1989, p. 28) pontua o 

surgimento da modernidade para Hegel a partir da Reforma, ele o faz a partir de uma 

chave de leitura, qual seja, a subjetividade: “Hegel descobre em primeiro lugar como 

princípio da Idade Moderna a subjetividade”. Esse descobrir tem relação com a Reforma, 

o que veremos adiante. Antes, é preciso compreender que a filosofia da subjetividade em 

Hegel está ligada à autonomia do sujeito. Seguindo Manfredo Araújo de Oliveira (1993, 

p. 72), “a liberdade será concebida como reflexão, auto-relação do espírito a si mesmo, o 

que vai abrir o horizonte à autonomia do pensamento e da ação humana, à medida que 

tudo só se justifica se levado ao tribunal do sujeito”. Essa autonomia se dá a partir da 

subjetividade, o que para Hegel, possibilitou a modernidade. Esta, a modernidade, passa 

pela mediação subjetiva. Dessa forma, “todas as dimensões da vida do [ser humano] – a 

religião, a economia, a política, a moral e a arte – foram radicalmente transfiguradas a 

partir do princípio da subjetividade” (OLIVEIRA, 1993, p. 73). Essa relação do sujeito 

consigo mesmo é a principal característica da modernidade, denominada por Hegel, 
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portanto, como subjetividade (HABERMAS, 1989, p. 28). Habermas, como leitor e 

estudioso do pensamento hegeliano, afirma que a fisionomia da modernidade em Hegel 

passa pela subjetividade, por ela a liberdade e a reflexão: “A grandeza do nosso tempo 

consiste em que se reconhece a liberdade, a propriedade do espírito de estar em si” 

(HEGEL apud HABERMAS, 1989, p. 29).  

Qual a relação da subjetividade, como elemento principal na concepção de 

modernidade em Hegel, com a Reforma? “Os acontecimentos históricos chaves para a 

implantação do princípio da subjetividade são a Reforma, a Ilustração e a Revolução 

Francesa” (HABERMAS, 1989, p. 29). Há três eventos aqui elencados por Habermas em 

torno da modernidade, mas nos ocupamos com apenas um, a Reforma. Procurar 

estabelecer no pensamento hegeliano a relação entre subjetividade e Reforma se faz 

crucial para o que se pretende, o que seja, pontuar a relação entre Reforma e pluralismo 

religioso, sendo que para isso se procura antecedentes dessa relação. Iluminar lugares 

onde essa relação se faz plausível a fim de abrir conexões entre os dois polos e as possíveis 

consequências, é tarefa metodológica. A concepção de Hegel de que a Reforma se 

constitui em chave histórica para a modernidade, mesmo os proponentes não tendo tal 

intenção, uma vez que as circunstâncias e a plataforma de debates se davam a partir do 

contexto político-religioso, ainda assim a novidade é o elemento da subjetividade que 

alimenta a modernidade e Hegel encontra na Reforma a sua ativação. Como isso se dá? 

“A fé religiosa se torna reflexiva; a solidão da subjetividade e mundo divino se transforma 

em algo posto diante de nós” (HABERMAS, 1989, p. 29). Esse processo, tornar a fé em 

reflexão e deslocar o mundo divino para diante de si, foi possível porque a Reforma, 

quando interpela o sistema religioso sustentado pela Igreja, vai contra uma fé mediada 

pela autoridade do Papa, bem como também uma tradição que domina o sujeito de suas 

condições pensantes (HABERMAS, 1989, p. 29). 

Manfredo Araújo de Oliveira (2013, p. 273) traz a temática da liberdade em Hegel 

e sua associação com a Reforma. Para o filósofo, “a liberdade se fez o grande programa 

da modernidade em consequência da Reforma protestante”. A explicação de Oliveira 

(2013, p. 273) para essa constatação, é que “na Reforma, a objetividade da verdade é 

inseparável da subjetividade e da certeza, de modo que o sujeito se torna verdade na 

medida em que ele [...], apropria-se de si mesmo enquanto ser livre, e a verdade se 

manifesta no ser livre”. Em que sentido isso foi possível a partir da Reforma? 

Interpretando Hegel, Oliveira (2013, p. 273) assegura: “Só a Reforma protestante pode 
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provocar as grandes transformações dos tempos modernos em função da construção de 

um mundo objetivo a partir do princípio da liberdade”. A liberdade está estritamente 

ligada à Reforma quando possibilita a construção de um indivíduo reivindicador da sua 

autonomia. Essa reivindicação passa pela interpretação da Bíblia (não sem ambiguidades, 

como demonstrou o uso política do texto bíblico com o propósito de fundamentar 

discursos ideológicos, doutrinários das denominações cristãs), com a ideia do livre 

exame. Michel Foucault, fazendo um estudo da crítica no século XV e XVI, atribuiu à 

Reforma e sua apropriação política da Bíblia, o principal passo para uma postura crítica 

e autônoma:  

 
Numa época onde o governo dos homens era essencialmente uma arte 
espiritual, ou uma prática essencialmente religiosa ligada à autoridade de 
uma Igreja, ao magistério de uma Escritura, não querer ser governado 
desta forma, era essencialmente buscar na Escritura uma outra relação 
que não aquela ligada ao funcionamento da lição de Deus, não querer ser 
governado era uma certa maneira de negar, recusar, limitar (digam como 
quiserem) o magistério eclesiástico, era a volta à Escritura (FOUCAULT, 
1990, p. 4).  

 

 Voltar-se para o texto bíblico foi a maneira de reivindicar autonomia e, num certo 

sentido, protesto por não querer ser governado pela autoridade de uma Igreja. Foucault 

(1990, p. 9) conclui: “Talvez também o fato de que a Reforma, isto é, o que eu acredito 

ter sido, nas suas raízes mais profundas, o primeiro movimento crítico como arte de não 

ser governado”. Voltaremos a esse ponto quando da disputa de Lutero e Erasmo em torno 

da leitura bíblica e suas consequências para a pluralidade.  

 É possível perceber, pelos autores selecionados, que a Reforma, de maneira mais 

indireta que direta, com exceção da disputa que se dá quanto a leitura bíblica entre Lutero 

e Erasmo, ou seja, houve uma polarização entre os dois quanto aos desdobramentos dessa 

postura livre diante da Bíblia, fomentou os principais elementos da modernidade. Nesse 

sentido, alguns aspectos da Reforma não foram previstos, até porque o alvo estava 

dedicado à questão religiosa. Os desdobramentos do movimento emancipatório que teve, 

dentre outros, Lutero, em suas respectivas localidades e problemas, confluiu para que 

Hegel, por exemplo, colocasse a Reforma como um evento chave no surgimento da 

modernidade. A subjetividade e a liberdade, com as potencialidades semânticas desses 

termos, foi possível ser assimilada a partir, também, da Reforma. É possível demonstrar, 

a partir da filosofia de Hegel e seus intérpretes, que a Reforma contribuiu para o 
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pensamento ocidental com valores que na contemporaneidade são considerados pilares 

da sociedade Ocidental como a liberdade, por exemplo. Assim, não é exagero afirmar que 

a Reforma marcou a pluralidade do mundo quando colocou no ser humano (indivíduo, o 

sujeito de si) a categoria de pensante tendo a razão (Hegel) como meio e condição para o 

ser livre.18 

As disputas religiosas fazem parte da história da Europa. Mesmo fora dela (da 

Europa), houve as Cruzadas, demonstrando que a religião (com as devidas considerações 

históricas quanto ao termo), funcionou como principal elemento “civilizador”. Esse 

projeto “civilizatório” deixou suas marcas danosas como a quase extinção da cultura pré-

colombiana, quando da colonização na América Latina. Projeto esse em curso com a 

anuência do poder eclesiástico. Com disputas internas e acordos políticos, a Igreja norteou 

o caminho da Europa, dominando o saber e a cultura. A primeira cisão na Igreja ocorre 

em 1054 (Igreja Ortodoxa), estabelecendo uma ruptura com o Oriente. Mas a que causa 

maior dificuldade para a unidade da Igreja se dá com a Reforma, gestada antes de Lutero, 

mas levada adiante com todas as consequências pelo monge agostiniano. Com a Reforma, 

a pluralidade é perceptível no estabelecimento das fronteiras religiosas e políticas. 

Processo não pacífico, principalmente na Alemanha de Lutero. A pluralidade que a 

Reforma proporcionou, contribuiu para disputas ideológicas, políticas e teológicas. 

Erasmo de Roterdã e Thomas Müntzer, são os principais rivais ao pensamento e 

posicionamento de Lutero, representantes dessa pluralidade emergente. Ainda assim, as 

disputas religiosas deram lugar ao que ficou conhecido como a Paz de Augsburgo (1555), 

conduzindo um processo de pacificação entre os territórios e suas respectivas 

confessionalidades, com violações de ambos os lados, depois de um longo período de 

guerras entre católicos e protestantes.  

 Ao que parece a Reforma promoveu a pluralidade, não apenas religiosa, mas 

política e ideológica. Ainda que sejam essas duas expressões, pluralismo e pluralidade, 

intercambiais, sendo a primeira de caráter mais ideológico, parte-se do pressuposto de 

que a Reforma contribuiu para a pluralidade, e, como consequência, como entendemos 

hoje, o pluralismo religioso, mais adiante. Importante fazer essa distinção, porque a 

pluralidade tem um caráter mais valorativo, ou seja, “trata-se do quanto os sistemas 

religiosos existentes no mundo ou os de uma região específica são, de fato, distintos” 

                                                            
18 “Este é o conteúdo essencial da Reforma: o homem está determinado por si mesmo a ser livre” (HEGEL, 
2008, p. 346).  
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(RIBEIRO, 2014, p. 20). Nesse sentido, a pluralidade se constituiu como uma marca da 

Reforma porque esta favoreceu o aparecimento de novos mecanismos, sistemas e ideias 

que possibilitou, com consequências, transformações no modus vivendi. A Reforma dá a 

oportunidade para uma concepção de que é possível haver um acordo em discordar. 

 Novamente o historiador Marvin Perry (2002, p. 244), quando pontua a relação 

da Reforma com a Idade Moderna, elenca alguns pontos, naturalmente discutíveis, 

considerados fundamentais para essa relação, e aqui adicionamos a noção de pluralidade. 

Indubitavelmente a Reforma abriu essa possibilidade, a pluralidade, quando promoveu a 

ruptura da Igreja, principal instituição, até aquele momento, da sociedade medieval. Aqui 

há um impulso para o crescimento do Estado moderno, seguindo Perry (2002, p. 244), 

uma vez que o movimento da Reforma rejeitou totalmente a pretensão do Papa à 

autoridade temporal. Com ambiguidade, porque monarcas também se beneficiaram da 

Reforma, foi possível o crescimento, indiretamente, da “liberdade política – outra 

característica do Ocidente moderno” (PERRY, 2002, p. 244). A pluralidade é possível 

quando há liberdade para se pensar no diferente, no distinto, no contraditório, quando se 

pensa que o outro tem condição para ser também quem se é. Assim, outro fator que Perry 

(2002, p. 245) considera como um legado da Reforma, é a percepção de igualdade: “A 

Reforma promoveu a ideia de igualdade, que tem raízes na crença judaico-cristã de que 

as pessoas são todas criaturas de um único Deus”. Parece que Marvin Perry exagera com 

a ideia de igualdade promovida pela Reforma, uma vez que os personagens não estavam, 

em primeira hora, interessados em tratar as coisas igualitariamente, principalmente na 

questão dos camponeses e a reação de Lutero, por exemplo. Como já assinalado, parece 

ser, mais uma vez, um efeito colateral da Reforma, algo que Lutero, por exemplo, ao que 

parece, não esperava um desfecho dessa natureza, pelo menos diretamente. Como já 

indicado, parte-se de uma história cultural, ou seja, não se olha, primeiramente, os 

acontecimentos como um fato em si, mas as reverberações destes acontecimentos em 

mentalidades e micros histórias. Assim, a possibilidade de se pensar em igualdade se dá 

a partir do momento em que a Reforma empodera o crente, individualmente, para ser “o 

seu próprio sacerdote e o mentor de sua própria vida religiosa” (CAIRNS, 1995, p. 223). 

Buscando a emancipação de um sistema religioso, a Reforma promove, com aquilo que 

depois vamos conhecer como sacerdócio universal de todos os crentes, um salto na 

concepção de mundo tendo como porta de entrada a ideia de que era possível conceber a 

vida para além dos ditames de Roma, símbolo, naquele momento, de opressão.  
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 Outro fator que possibilita pensar em pluralidade a partir da Reforma, é a noção 

de ética e individualidade. A Renascença tem fundamental parcela nisso. A sua vertente 

italiana, mais precisamente, e que depois foi possível em outros lugares da Europa, como 

na Alemanha de Lutero, hasteou bandeiras de oposição ao dogmatismo e autoritarismo. 

A busca do movimento foi pelos marcos antigos, portanto o que é antigo, passa a ser 

valorizado e buscado (NOGARE, 1988, p. 57-59). A Renascença não propõe rupturas 

abruptas como foi a Reforma, mesmo sendo um ingrediente importante para o seu 

desfecho. Seguindo Perry (2002, p. 245), o aparecimento de uma ética individualista se 

dá com a pretensa possibilidade de interpretar a Bíblia, uma vez que a Reforma propaga 

de que não poderia haver um intérprete oficial das Escrituras. Com isso, “ficava a cargo 

do indivíduo a terrível responsabilidade de interpretar a Bíblia de acordo com os ditames 

de sua consciência”. Embora a intenção fosse essa, do livre exame das Escrituras, isso 

não se constituiu em princípio, porque o texto bíblico continuou sendo manipulado 

politicamente por quem detinha a nova tradição. De qualquer forma, a discussão quanto 

a essa possibilidade do livre exame contribuiu para uma ética individualista, o que terá 

consequências, principalmente, com uma ética voltada para o capitalismo e sua relação 

com o protestantismo, como demonstrou Max Weber.19 

 Destacamos os embates de Erasmo de Roterdã e Lutero, como um dos principais 

fatores de pluralidade na Reforma. Essas disputas tornam-se emblemáticas para se pensar 

em uma pluralidade emergente. A discussão entre os dois em torno do texto bíblico e a 

possibilidade de interpretação com os respectivos mecanismos para isso, sinaliza o que 

iria, no protestantismo contemporâneo, ser a principal característica deste, a sua natureza 

plural. A pluralidade está aí, quando o debate é travado a partir da noção de liberdade, 

interpretação da Bíblia e verdade.  

Erasmo não poupou críticas ao sistema religioso vigente. Era no clero que ele 

concentrava as suas principais, ferozes e jocosas críticas, tornando-se persona non grata 

para os católicos, mas não distantes desses por conta da tradição. Suas obras foram 

elencadas no Índex, recomendando cautela com suas falas e textos (REALE; ANTISERI, 

                                                            
19 “O fato de os líderes do mundo dos negócios e proprietários do capital, assim como dos níveis mais altos 
da mão-de-obra qualificada, principalmente o pessoal técnica e comercialmente especializado das modernas 
empresas, serem preponderantemente protestantes [...]. É verdade que a maior participação relativa dos 
protestantes na propriedade do capital, na direção e na hierarquia superior do trabalho nas grandes e 
modernas empresas comerciais e industriais, pode ser em parte ser explicada por fatores históricos, que se 
estendem a um passado longínquo, e, no qual a filiação religiosa não é uma causa das condições 
econômicas, mas, em certa extensão, aparece como resultante delas” (WEBER, 2001, p. 27-28). 
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2005, p. 69). A relação de Erasmo com Lutero, no início, se dá quando o reformador viu 

neste alguém para endossar suas críticas à Roma. O desentendimento entre os dois 

acontece em torno do livre arbítrio. Pressionado para se definir entre o reformador e a 

Igreja, Erasmo escreve De Libero Arbítrio, contrariando Lutero. Este texto se coloca 

frontalmente contra alguns pressupostos da Reforma. No texto em questão, Erasmo 

defende a vontade livre, confrontando Lutero que tem como ponto de partida o 

determinismo. A reação do reformador se deu com De Servo Arbítrio. Para Lutero “a 

mera hipótese de uma ação livre do homem, independente de Deus ou em cooperação 

com ele, já constituía uma limitação da liberdade de Deus” (ROUANET, 1987, p. 284-

285). Eis um ponto de abertura à pluralidade. A discordância entre os dois quanto a 

liberdade, se dá na capacidade ou não da razão determinar as escolhas. Erasmo não abria 

mão do pressuposto da liberdade, base para todos os preceitos morais (ROUANET, 1987, 

p. 285). A antropologia pessimista de Lutero, antropologia essa que alimentará a teologia 

reformada, deixava Erasmo inquieto. Para ele o ser humano “é por natureza dotado de 

razão, e ela o impele à concórdia e à solidariedade” (ROUANET, 1987, p. 285). A disputa 

entre Erasmo e Lutero em torno do livre arbítrio, reforça um pouco mais a ideia de que 

algumas consequências da Reforma para a modernidade são efeitos colaterais, algo que 

escapou do controle, mesmo com resistência. É algo que foi além do que se planejou. O 

mesmo Lutero que reclama e questiona diante de um sistema religioso corrompido, 

clamando por emancipação política e religiosa, é o mesmo, quando contrariado em suas 

posições, que vocifera contra Erasmo quando este quer colocar no humano a condição 

primeira das escolhas. E não se trata de Bíblia e sua aceitação apenas. Erasmo foi um dos 

pioneiros na tradução do Novo Testamento e quando criticava o clero, fazia a partir dos 

Evangelhos. Seguindo Sergio Paulo Rouanet (1987, p. 286), “não é mais a Bíblia, com 

sua doutrina da queda e do pecado original, que é invocada para dirimir a questão, e sim 

a filosofia natural, independentemente de qualquer autoridade e qualquer ortodoxia”. No 

caso de Lutero, estava se questionando uma autoridade (a Igreja), mas no lugar dela se 

estabelecia uma ortodoxia (a Bíblia). Nesse sentido a pluralidade foi disputada, agora em 

torno da interpretação da Bíblia e as condições para isso.  

Para conceber a pluralidade – ideia de que é possível haver diferentes concepções 

e modos de entender algo, gerando, com isso, posturas e comportamentos –, a noção de 

verdade se constitui tema principal. Quando se abre a possibilidade de compreender a 

verdade com diferentes vertentes e não apenas uma (como é o caso do fundamentalismo 
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presente no protestantismo hodierno que se alimenta de uma retórica política alegando 

pressupostos bíblicos com o propósito de alimentar um discurso enrijecido e cerceador), 

torna possível a visão plural do mundo. O caso de Erasmo e Lutero é pontual, porque 

ambos protagonizam duas posturas do que seria adiante o protestantismo, ou seja, plural. 

O debate em torno da verdade, ou o critério para ela, abre um debate importante para a 

compreensão do outro e suas questões, mas principalmente sua concepção religiosa.  

Num primeiro momento Lutero questiona o domicílio da verdade na Igreja. 

Assim, ele passa de um crítico da Igreja para um questionador da regra de fé da Igreja, ou 

seja, ele estabelece um novo critério religioso que, agora, não passa mais pela Igreja e 

seus concílios que, segundo Lutero, continham erros, porque eram feitos por homens. É 

nesse momento que o monge agostiniano passa de questionador para um líder reformador. 

Não por acaso que Johann Eck fica escandalizado com Lutero quando este nega a 

autoridade do Papa e da Igreja em assuntos religiosos. Ocorre um rompimento em torno 

do que se concebia como verdade quando Lutero muda o eixo, da Igreja para o crente: 

“Todos os cristãos têm a capacidade de discernir e de julgar o que é certo ou errado em 

questões de fé” (POPKIN, 2000, p. 26). Agora são as Escrituras o critério de verdade, 

superando o Papa em sua autoridade. Para Lutero a liberdade está condicionada à 

consciência, sendo a consciência condicionada às Escrituras. Eis o novo critério de 

verdade (POPKIN, 2000, p. 27). Questionando os critérios outrora da verdade, está aberto 

as disputas quanto aos novos critérios para o conhecimento religioso, ou seja, há um 

caminho aberto para a pluralidade de concepções e entendimentos, com um outro critério. 

Não é possível afirmar, peremptoriamente, que Lutero não dimensionava que sua postura 

teria consequências irreversíveis na posteridade. Como bem pontua Richard Popkin 

(2000, p. 29), “a caixa de Pandora aberta por Lutero em Leipzig viria a ter consequências 

extremamente amplas não só na teologia, mas em todos os domínios intelectuais do ser 

humano”. Uma vez aberta a possibilidade de lidar com o novo, ou seja, haver outros 

critérios para a verdade, busca-se o verdadeiro critério. Se por um lado a Igreja acusava 

a consciência de não ser confiável, portanto haveria de ter um elemento discernidor, nesse 

caso a Igreja, para dar orientação; por outro lado Lutero insistia que o elemento 

discernidor não seria (não poderia) ser a Igreja, mas o crente. Não sem razão, que “um 

dos argumentos apresentados pelos católicos ao longo de toda a Reforma foi que o critério 

de Lutero levaria à anarquia religiosa” (POPKIN, 2000, p. 29). A mudança de critério 

para a verdade levou à pluralidade, principalmente quando “qualquer um poderia recorrer 
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à sua própria consciência e manter que o que lhe parecia a verdade era verdade” 

(POPKIN, 2000, p. 29). Lutero chegou a ver o surgimento da pluralidade quando, por 

exemplo, os anabatistas acirram ainda mais os postulados da Reforma. A mudança de 

critério, ocasionou uma diversidade religiosa na Europa, levando reformistas a condenar 

como heréticos aqueles que, no uso de suas consciências, promoveram movimentos a 

partir de outros critérios de verdade, como o acesso à terra, como foi o caso dos 

camponeses liderados por Thomas Müntzer, por exemplo.  

Para Lutero o critério de verdade se dá no crente que lê a Bíblia. Como fonte da 

verdade e critério último, até porque era preciso apresentar um. A Bíblia, portanto, é o 

único recurso de Lutero diante da Igreja. A premissa era: “Tudo o que nós sabemos de 

Deus e da relação homem-Deus nos é dito pelo próprio Deus na Escritura. Esta, portanto, 

deve ser entendida com rigor absoluto, sem interferência de raciocínios e glosas 

metafísico-teológicas” (REALE; ANTISERI, 2005, p. 73). Colocar na Bíblia o critério de 

verdade abre a possibilidade de interpretações. Essas intepretações, dentro da própria 

Bíblia, se constitui plural. A liberdade diante da Bíblia, abre possibilidades inimagináveis. 

Quando Lutero se viu diante dessa pluralidade de perspectivas e interpretações com o, 

agora, único critério de verdade, “pouco a pouco foi se tornando dogmático e 

intransigente, pretendendo, em certo sentido, estar dotado daquela ‘infalibilidade’ que 

contestara o Papa” (REALE; ANTISERI, 2005, p. 74). Lutero viu a pluralidade e não 

gostou do que viu. Erasmo tinha alertado Lutero quanto a obscuridade de trechos das 

Escrituras, e que por isso, era preciso contar com a sabedoria da Igreja (tradição) para 

orientar. Já Lutero, insistia de que “para encontrar as verdades basta consultar as 

Escrituras” (POPKIN, 2000, p. 32). O livre exame, do qual Foucault atribuiu o surgimento 

do pensamento crítico, não funcionou do jeito que Lutero poderia ter imaginado, 

principalmente quando o meio para se conhecer a verdade contida nas Escrituras foi 

colocado sob responsabilidade do Espírito Santo. Ingenuidade ou não, para Lutero o 

Espírito Santo não permitiria a dúvida e a incerteza. A terceira pessoa da trindade não 

colocaria “em nossos corações opiniões incertas, mas sim afirmações da maior firmeza” 

(LUTERO apud POPKIN, 2000, p. 33). Ao que parece, Lutero não confiou tanto assim 

na figura do Espírito Santo quando viu que um dos principais postulados da Reforma, a 

liberdade da fé, se tornou em algo que ele não pôde controlar. Seria por essa razão que 

Lutero induziu os Príncipes que controlassem a vida religiosa do povo, “chegando até a 

exortá-los a ameaçar e punir todos aqueles que desleixavam as práticas religiosas”? 
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(REALE; ANTISERI, 2005, p. 74). Para quem proclamou uma emancipação diante de 

um sistema opressor que instrumentalizava as indulgências como discurso político 

castrador da autonomia do humano, Lutero não foi diferente quando passou aos Príncipes 

a tutela espiritual do povo como patrimônio político destes, surgindo, então, a união entre 

Igreja e Estado na Alemanha (REALE; ANTISERI, 2005, p. 74). Como um pêndulo, 

Lutero poderia não ter se dado conta (ou se deu e foi tarde demais para revogar?) que os 

principais pressupostos da Reforma abriria outros pressupostos e desses não se teria mais 

o controle, mesmo que tentasse.  

A Reforma, nesse sentido estrito, não só contribuiu como também protagonizou a 

pluralidade. Estabelecer a consciência como critério de verdade, abriu margem para a 

subjetividade e a liberdade, como Hegel entende que a Reforma promoveu. Ao mesmo 

tempo em que se estabelece essas categorias para ser quem se é, concomitantemente, abre-

se a possibilidade da objeção, do contraditório, do diferente, do plural. 

A Reforma, como consequência do que a antecedeu, como toda a discussão que o 

humanismo proporcionou, contribuiu para o aprofundamento da pluralidade. A partir 

disso, ao que parece, a pluralidade está estabelecida em alguns eixos que a Reforma, como 

hipótese, não dimensionou a proporção que teria, por isso os efeitos colaterais. As ideias 

embrionárias que a Renascença fomentou e que a Reforma levou até as últimas 

consequências, como igualdade, liberdade, individualidade, consciência e interpretação 

da verdade, são como eixos para se pensar a pluralidade. 

 Como o nosso interesse é buscar algo que possa anteceder a relação entre Reforma 

protestante e pluralismo religioso, tratar sobre isso possibilita contribuir para um tema 

atual e imprescindível no momento, como é o pluralismo religioso. Importante fazer essa 

relação, principalmente quando há escassez de reflexão em torno desse tema envolvendo 

o protestantismo, mais especificamente no contexto latino-americano, alvo do nosso 

trabalho. 

A Reforma tem parcela preponderante no surgimento (ou afirmação) da 

modernidade. Para Hegel, “a Reforma é o sol que a tudo ilumina, que se seguiu ao 

avermelhado da madrugada que observamos no término da Idade Média. [...] Esta é a 

essência da Reforma: o Homem, na sua própria natureza, está destinado a ser livre” 

(HEGEL apud ALVES, 2005, p. 51). O tema da liberdade, na Reforma, significou a 

possibilidade de “um discurso com uma nova temática que colidia com os arranjos 

ideológico-teológicos dominantes” (ALVES, 2005, p. 49). Mesmo com os efeitos 
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inesperados, principalmente para Lutero, a Reforma propugna uma nova leitura de 

mundo. Para usar o exemplo de Richard Popkin, Lutero abriu uma caixa de Pandora e o 

resultado, mesmo com o alerta de Erasmo, foi inesperado, ou seja, impossível de ser 

remediado. Os critérios para acessar a verdade muda e com a mudança o conflito de 

interpretações está dado. Não apenas esses, mas também os conflitos religiosos, 

demonstrando que a Reforma, definitivamente, fornece uma das chaves para o pluralismo 

religioso. Quem, mais uma vez, assegura isso, é Jürgen Habermas: “Os conflitos 

religiosos causados pela Reforma, e com os que não puderam ser acabados pelos editos 

de tolerância autoritários promulgados desde cima, também se resolveram finalmente 

com o reconhecimento da liberdade religiosa” (apud CAVALCANTE, 2017, p. 49). A 

história da Igreja colhe o aparecimento de inúmeros grupos e movimentos com questões 

das mais diversas possíveis no campo religioso. Isso só é possível, abertamente, porque a 

Reforma concretiza-se como um farol que se pode mirar para reivindicar emancipação 

político-teológica, inclusive dos próprios reformadores. Ao que parece, o pluralismo 

religioso encontra-se germinado na Reforma. Quando se tem a possibilidade de 

questionar um padrão oficial de crenças e condutas e, dessa possibilidade, conceber uma 

sociedade onde há sujeitos livres que, não mais, são controlados pelo dogma, mas antes 

são inseridos em um espírito crítico; quando o texto bíblico é colocado nas mãos de gente 

que agora pode fazer um exame de critérios quanto a interpretação da verdade; esses 

elementos configuram o pluralismo religioso de maneira sine qua non. Não por acaso, 

que Wagner Lopes Sanchez (2005, p. 37) concebe o pluralismo religioso como um “modo 

de compreensão da religião que ultrapassa os limites da tradição”. Nesse sentido, a 

tradição é questionada e outra surge no lugar. Não há dúvida de que a Reforma produziu 

tradição, tanto que a teologia protestante irá surgir a partir dela, mas a Reforma promoveu 

a ruptura de uma tradição e o surgimento de outra. Quando essa ruptura e recriação de 

tradição acontece, o pluralismo religioso ganha contornos e possibilidades, até então, 

inimagináveis. Sanchez (2005, p. 39) faz uma importante distinção, mas conectadas, entre 

pluralidade e pluralismo: “Enquanto a pluralidade tem a ver com a possibilidade de ação 

de sujeitos religiosos (individuais e coletivos), o pluralismo religioso supõe condições 

objetivas, inclusive legais, que favoreçam a existência e afirmação desses sujeitos”. 

Desdobrando essa assertiva, entendemos que, num primeiro momento, a Reforma 

favoreceu a pluralidade pelas razões já elencadas e, num segundo momento, favoreceu o 

pluralismo religioso quando as bases político-ideológica da Reforma se assentam. 

“Enquanto o conceito de pluralidade religiosa se refere à existência de diversas visões 
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religiosas e à liberdade de ação para [...] grupos religiosos, o conceito de pluralismo 

religioso supõe o [seu] reconhecimento” (SANCHEZ, 2005, p. 39). Esse reconhecimento 

jurídico, político e teológico aparece no contexto da Reforma. Onde se encontra esse 

reconhecimento para o estabelecimento de um pluralismo religioso de direito? No que 

ficou conhecido como a Paz de Augsburgo.  Um  tratado assinado entre Carlos V, 

imperador, conhecido como o “salvador do catolicismo na Alemanha” e os “Estados 

evangélicos”. O tratado deu a possibilidade quanto à escolha da própria religião em cada 

território, ficando os seus súditos obrigados a aceitar a escolha do seu Príncipe. O 

resultado da Paz de Augsburgo foi o estabelecimento da tolerância oficial aos protestantes 

no império (MOELLER, 2014, p. 310-319). Esse tratado, se constituiu importante porque 

é dado o início da “era dos diálogos religiosos” (MOELLER, 2014, p. 316). Diálogo 

imprescindível para se terminar com anos de disputas religiosas e guerras. Sabe-se que o 

tratado celebrou a paz entre católicos e protestantes (luteranos), deixando claro que quem 

não pertencesse a nenhuma das duas religiões, não deveriam ser incluídos na presente 

paz,20 “mas antes ser totalmente excluídos dela” (BETTENSON, 2011, p. 324). De 

qualquer forma, o elemento oficial é constituído, permitindo, assim, a pluralidade 

religiosa. Além disso, a Paz de Augsburgo admite a possibilidade de mudar de religião 

(território), caso não concordasse com a opção religiosa do Príncipe (ALTMANN, 1994, 

p. 132). 

O nosso intento aqui é procurar antecedentes para uma relação entre Reforma 

protestante e pluralismo religioso. Poderia ser um anacronismo essa tentativa, uma vez 

que essa, a pluralidade religiosa, não era uma preocupação no período da Reforma. Como 

já sinalizamos, a tentativa aqui é iluminar o terreno a fim de encontrar indícios (fatores) 

que levem a configurar essa relação. Walter Altmann (1994, p. 137), estudioso do 

pensamento de Lutero, quando comenta o episódio da Paz de Augsburgo, abre essa 

possibilidade da qual nos aventamos aqui, ressaltando, portanto, que não é possível 

retroprojetar a nossa realidade de pluralidade religiosa para os tempos de Lutero. Esse, 

como outros temas, que aqui estamos chamando de efeitos colaterais da Reforma, não 

estava na pauta da Reforma e, muito menos, na mentalidade da época de Lutero a 

coexistência de uma sociedade religiosamente pluralista, indubitavelmente que não. Por 

outro lado, como um dos efeitos da Reforma, os “conceitos teológicos da liberdade de 

                                                            
20 Isso indica que o “problema” com outras religiões já estava presente. Possivelmente uma referência aos 
turcos otomanos (mulçumanos), que ameaçavam invadir o império alemão via Viena (Áustria).  
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consciência de fé, [...] do sacerdócio universal dos crentes e da Igreja enquanto 

comunidade e povo de Deus, entre outros, têm em si uma tendência a evoluírem na 

direção da tolerância e do pluralismo religioso” (ALTMANN, 1994, p. 137). O pluralismo 

religioso não surge diretamente na Reforma, mas embrionariamente ele está lá. A 

Reforma não apenas possibilitou a pluralidade, pelas razões já colocadas, como também 

lançou as bases para se pensar no pluralismo religioso contemporâneo. Julgamos que as 

fontes primárias para se pensar no pluralismo religioso, ainda que não estejam evidentes 

por razões históricas, encontram-se na Reforma. Nesse sentido, o universo protestante 

agrega algumas categorias que permitem pensar o pluralismo religioso e, como 

consequência, dialogar com as religiões a partir de algumas chaves de leitura, na tentativa 

de dizer que o protestantismo tem, na sua gênese, elementos palpáveis para contribuir, 

criticar e se autocriticar. Trata-se de procurar alocar algumas características políticas e 

teológicas da Reforma dentro da temática do pluralismo religioso, uma vez reconhecido 

como um princípio. 

 

1.1.2. Religião institucional, secularização e pluralismo religioso  

É consenso entre os pesquisadores da religião, com as devidas ênfases, de que 

houve mudanças permanentes, e ainda em curso, no campo religioso. Segundo Faustino 

Teixeira (2015, p. 362), “não há como negar no tempo atual a presença de uma crise nas 

instituições religiosas tradicionais, e de modo muito particular no cristianismo”. Dentre 

as inúmeras razões para que essa crise institucional permaneça, Teixeira (2015, p. 362) 

aponta uma em especial, a “crescente ‘desinstitucionalização’ da religião no tempo atual”. 

Esse dado, tem como característica desinstitucionalizar as práticas religiosas, 

favorecendo a fluidez das dinâmicas espirituais, quebrando assim “o monolitismo de 

tradições que se apresentam como imutáveis, firmadas em dispositivos institucionais 

normativos e rígidos” (TEIXEIRA, 2015, p. 367). Nesse sentido, o pluralismo se constitui 

como um fato, dado e insuperável. Como um corolário da modernidade, a secularização 

favoreceu o pluralismo religioso e este passou a ser um tema necessário para se entender 

o atual momento das tradições religiosas a partir de um mundo que passou pelo processo 

do desencantamento – com as devidas e discutíveis apropriações do termo popularizado 
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por Max Weber.21 Esse processo, a nosso ver, contribuiu para que um pluralismo de 

princípio se estabelecesse, destronando, assim, o monopólio das religiões tradicionais, 

mais especificamente o cristianismo no Ocidente.  

Embora o conceito secularização seja polissêmico,22 ainda se constitui como 

termo para explicar as consequências da modernidade para a religião. Com a 

modernidade, a religião deixa de ser protagonista e passa a ser coadjuvante. Peter L. 

Berger (1985, p. 139), por exemplo, chama esse processo de “crise de credibilidade”. Essa 

“crise” é consequência do “efeito da secularização para o homem comum”, ou seja, a 

“secularização acarretou um amplo colapso da plausibilidade das definições religiosas 

tradicionais” (BERGER, 1985, p. 139). Outrora a religião exercia uma função integradora 

na sociedade e manuseava os símbolos religiosos como legitimadora de uma ordem social 

e política (LIBÂNIO, 2002, p. 123), com a modernidade esse quadro muda radicalmente 

e o que era sólido se derrete.23 “A modernidade atinge precisamente esses sistemas 

simbólicos religiosos, criando outros sistemas de significado de natureza secular” 

(LIBÂNIO, 2002, p. 123). Esse processo culmina com o aparecimento do Estado, dentre 

outros elementos, constituindo assim como um fator decisivo para o que Berger chamou 

de “crise de credibilidade”. Assim, é o Estado que passa a assumir “a função estruturadora 

da sociedade” e não mais a religião (BARRERA RIVERA, 2001, p. 99). Embora o 

paradigma tenha mudado, como atesta Alain Touraine (2007, p. 9): da religião (Igreja) 

para a política (Estado), da política para a economia (capital), onde o Estado, agora, está 

à serviço deste último, a religião resiste à essas drásticas mudanças.  

Mesmo com essas mudanças, é consenso entre os pesquisadores que a religião 

nunca deixou, como alguns profeticamente propagaram, de ocupar o seu espaço no 

contexto social. A expressão “retorno do sagrado” se dá de maneira imprópria, uma vez 

                                                            
21 “O desencantamento em sentido estrito se refere ao mundo da magia e quer dizer literalmente: tirar o 
feitiço, desfazer um sacrilégio, escapar da praga rogada, derrubar um tabu, em suma quebrar o encanto” 
(PIERUCCI, 2003, p. 7). 
22 “O conceito de secularização constitui um exemplo clamoroso de metamorfose de um vocábulo 
específico em uma das principais palavras-chave da era contemporânea. Surgida originalmente como termo 
técnico no âmbito do direito canônico (saecularisatio: de saecularis, saeculum), a expressão conheceu, no 
curso dos últimos dois séculos, uma extraordinária extensão semântica: primeiramente ao campo político-
jurídico, depois ao campo da filosofia (e teologia) da história, enfim ao campo da ética e da sociologia. 
Através destes deslocamentos e ampliações de significado, ela ascendeu gradualmente ao status de 
categoria genealógica capaz de sintetizar ou expressar unitariamente o desenvolvimento histórico da 
sociedade ocidental moderna, a partir de suas raízes (judaico-) cristãs” (MARRAMAO, 1997, p. 15).  
23 “A ideia de modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários caminhos, perde muito de sua nitidez, 
ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar sentido à vida das pessoas. Em 
consequência disso, encontramo-nos hoje em meio a uma era moderna que perdeu contato com as raízes de 
sua própria modernidade” (BERMAN, 2007, p. 26).  
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que o sagrado nunca ficou ausente da realidade humana. A secularização não significa 

ausência da religião na sociedade, ou seja, a secularização não pode ser concebida como 

uma retirada da religião da vida, mesmo com o aparecimento do Estado. Antes, em 

“Estados modernos mais desenvolvidos a religião não foi completamente relegada à vida 

privada, nem tampouco perdeu toda capacidade de influir na sociedade” (BARRERA 

RIVERA, 2001, p. 113). Assim, acompanhando o pesquisador Paulo Barrera (2001, p. 

113), a secularização significou “o enfraquecimento da influência social e do poder 

político da instituição religiosa”, ou seja, acelerou a “liberação da sociedade do controle 

institucional da religião”. Dito de outro modo, a secularização não anula o sentido 

religioso, antes antagoniza o sagrado com as instituições, outrora, legitimadoras deste, 

quando detinham o monopólio dos símbolos religiosos e os manuseavam de maneira 

tutelar. Ao que parece, ainda com nuances, esse quadro não ficou restrito à Europa. Na 

América Latina há uma discussão quanto as reverberações da secularização e seu impacto 

na religião tradicional. Mesmo concordando de que há diferenças expressivas quando 

comparado ao contexto europeu, por exemplo, não há como negar as consequências da 

secularização na realidade latino-americana, principalmente quando se entende 

secularização como superação do controle social e político da religião, ainda que a 

presença da religião esteja no espaço público (BARRERA RIVERA, 2001, p. 114-117). 

Um fenômeno que reforça esse dado, são os identificados como sendo os “sem-

religião”.24 No Brasil, por exemplo, o último censo do IBGE 2010, apontou um 

crescimento significativo. Segundo Marcelo Camurça (2013, p. 81), pesquisador do tema, 

entende “os sem-religião como ‘religiosos sem instituição’ isso não discreparia da 

‘tradição religiosa’ do país, eles apenas expressariam no Brasil o processo de ‘desfiliação 

religiosa’ relacionado a uma (pós-) modernidade religiosa”.    

Um dos principais efeitos da secularização é o processo da desinstitucionalização 

da religião. Isso não significa que não haja mais instituição operacionalizando o sagrado. 

Há, mas não detém o controle do sagrado como outrora. João Batista Libânio (2002, p. 

133), ao realçar o conceito de “saída da religião”, formulado por Marcel Gauchet, trata 

da perda estrutural da religião, ou seja, se antes a religião funcionou como fator 

estruturante da vida material, social e mental, agora “não sobram mais que experiências 

                                                            
24 “Os percentuais mais expressivos do Censo de 2010, no que se refere às religiões no país, indicam a 
continuidade da queda do catolicismo de 73,8% para 64,6% em 2010, ao lado da também continuidade do 
crescimento evangélico de 15,4% para 22,2%, e, por fim, um também crescimento, mas em ritmo menor, 
dos sem-religião, de 7,28% para 8%” (CAMURÇA, 2013, p. 63).  
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singulares e sistemas de convicções”. A modernidade é a responsável pela “saída da 

religião”, mas não do sentido religioso. Como bem observa Barrera (2001, p. 122), o 

conceito de “saída da religião” em Gauchet não significa a extinção da crença religiosa, 

antes é a transformação da religião. Quando Henrique Lott (2016, p. 161) analisa o 

pensamento de Gauchet, ele conclui que para o pensador francês, o “desencantamento do 

mundo ou saída da religião está diretamente ligado com o aparecimento da forma 

autônoma de gerenciamento do político que irá concretizar o caminho moderno”. Essa 

autonomia se contrapõe à heteronomia no pensamento de Gauchet. Mesmo sendo a 

religião ligada à heteronomia, não significa uma condição “antirreligiosa”. Completa Lott 

(2016, p. 161): “Para o filósofo francês, a religião é essencialmente heteronomia. No 

entanto, essa definição postula um enfoque político da religião”. Essa transformação se 

dá nas categorias em que a religião passa a operar, não mais exclusivamente por meio da 

instituição no seu sentido político e social. Se antes a instituição funcionava como casulo 

da religião, agora há uma “saída da religião” e o cristianismo é corresponsável por isso 

porque “é a única religião compatível até o extremo com a modernidade” (LIBÂNIO, 

2002, p. 132). Essa compatibilidade se dá, dentre outros fatores, ao alcance da Reforma 

protestante que contribuiu significativamente para o processo da secularização, bem 

como as sangrentas guerras religiosas que assolou a Europa. Nesse sentido, a Reforma, e 

suas consequências e efeitos derivantes, intensifica a perda política da Igreja. De acordo 

com Giacomo Marramao (1997, p. 21), quando discute essa migração do poder político-

jurídico da Igreja para o Estado, é com a secularização que “a Igreja perde o seu papel de 

custódia essencial do poder político”. As consequências dessa migração, é a “quebra do 

monopólio religioso católico”, que “corresponde ao período da Reforma” (BARREIRA 

RIVERA, 2001, p. 114).  

A modernidade favoreceu o pluralismo religioso, principalmente quando tornou a 

religião uma opção dentre outras. Quando a religião perdeu a sua institucionalidade, 

abriu-se possibilidades de outras formas de experiências religiosas que não são, 

necessariamente, mediadas pelas instituições religiosas tradicionais. Essa oferta de 

experiências religiosas desvinculadas da instituição, marcam, significativamente, como 

um fundamento irrevogável do pluralismo religioso. Isso ocorre porque o sagrado está 

solto, “entregue às vivências pessoais, individuais em processo crescente de privatização 

e individualização” (LIBÂNIO, 1998, p. 61). A Igreja, de uma maneira geral, “sofreu” 

com a modernidade. Em especial, a Igreja Católica que perdeu força teológica com a 
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Reforma protestante, passando a disputar o que considerava hegemônico, a fé. Em 

sequência, a Revolução Francesa dá um duro golpe no domínio político e ideológico da 

Igreja (SANCHEZ, 2005, p. 30-31). Esses dois acontecimentos, contribuíram para o 

pluralismo. O mundo não seria mais o mesmo e, muito menos, igual. O Estado toma a 

forma de “religião”, principalmente quando a sua principal tarefa é assegurar uma política 

econômica que fortaleça o mercado (TOURAINE, 2007, p. 28).  

 Para o que propomos aqui, interessa fazer uma pergunta metodológica: por que a 

modernidade contribui para o aparecimento e fortalecimento do pluralismo religioso? 

Para responder a essa pergunta, seguimos as intuições de Peter L. Berger e Thomas 

Luckmann.  

 A preocupação de Berger e Luckmann em Modernidade, pluralismo e crise de 

sentido (2012), foi diagnosticar e procurar entender o que orienta o humano marcado pela 

modernidade. Interessa aqui suas intuições, porque o que propomos é pensar o pluralismo 

religioso. Assim, Berger e Luckmann elegem o sentido como base para suas constatações 

e provocações. Colocar o sentido como um elemento primário para uma discussão 

sociológica já é, per si, algo interessante, principalmente vindo de dois sociólogos de 

destaque. O sentido é trabalhado no campo filosófico e seus efeitos são analisados pela 

psicologia. No texto em questão, Berger e Luckmann procuram fazer um trabalho 

transdisciplinar, principalmente quando define sentido como “a consciência de que existe 

uma relação entre as experiências”. Aqui, nossos autores focam no aspecto subjetivo do 

humano, estabelecendo assim um ponto fundamental para sustentar a pluralidade: 

“Vivências puramente subjetivas são o fundamento da constituição do sentido: estratos 

mais simples de sentido podem surgir na experiência subjetiva de uma pessoa” 

(BERGER; LUCKMANN, 2012, p. 17). 

 Outrora as instituições tutelavam o sentido, ou seja, exerciam a função social de 

regular o sentido, agora há concorrência quanto à oferta de sentido, provocando a escolha 

dentre as opções de sentido. Berger e Luckmann (2012, p. 22-23), chamam esse processo 

de “fornecedores de sentido para obter o favor de um público que se vê confrontado com 

a dificuldade de escolher entre uma infinidade de ofertas a mais adequada”. As 

instituições produtoras de sentido, e aqui pensamos nas religiões, estão diante de uma 

pluralidade que tem como marca a concorrência de bens simbólicos. Essa concorrência 

está atestada entre as religiões, mesmo considerando o elemento transcendental do 

discurso religioso. Isso se deve porque as religiões não exercem mais o domínio 
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incondicional sobre o humano. Dessa forma, não é possível uma prática religiosa ser 

imposta de maneira obrigatória, uma vez que há uma oferta de sistemas similares 

concorrendo entre si, favorecendo o sincretismo religioso, bem como a dupla ou múltipla 

pertença religiosa. As instituições religiosas, portanto, não poderiam ter a pretensão de 

totalidade, porque há outras “grandes” instituições que concorrem com elas. Assim, não 

seria mais possível um sistema totalizador, uma vez que “esta pretensão é refutada pelo 

sentido objetivo dos esquemas de ação das outras ‘grandes’ instituições” (BERGER; 

LUCKMANN, 2012, p. 35). Com isso, é possível perceber que são as experiências 

religiosas a fornecer condições para que o pluralismo religioso seja dinâmico e 

perceptível. Nas palavras de Berger e Luckmann (2012, p. 52), “o pluralismo moderno 

leva a um enorme relativismo dos sistemas de valores e da interpretação. Em outras 

palavras: os antigos sistemas de valores e de interpretação são descanonizados”. Se por 

um lado a pluralidade causa crise de sentido, por outro oferece uma considerável 

diversidade de sentido, e aqui pensamos em experiências religiosas. Dentro dessa 

perspectiva, ou seja, entre potencialidades e demarcações de fronteiras, Pierre Sanchis, 

antropólogo da religião, faz uma importante ressalva quanto à ambiguidade desse 

processo identificado como secularização e pluralismo religioso:  

 
Para uma das posições, o pluralismo religioso, constituído em ‘mercado’, 
é a ponta emergida e a ponta de lança da secularização da própria 
consciência religiosa, porta aberta para a indiferença. Para a outra é esse 
pluralismo que permite o advento da experiência religiosa à modernidade 
da autonomia decisória do sujeito, autonomia individual articulada a um 
mútuo enriquecimento dialogal. Para uma das posições, a secularização 
fere de morte as instituições gerenciadoras do sagrado, libertando as 
consciências daquilo que, historicamente, foi o seu papel regulador. Para 
outra, a modernidade segreda, na insegurança que provoca o reforço das 
identidades institucionais e dos filões de herança agressivamente 
reivindicadas: integrismos e fundamentalismos (SANCHIS, 2018, p. 68-
69).  

 

As ambivalências apontadas por Sanchis, demonstram que, tanto a secularização 

quanto o pluralismo religioso, corolários aqui, são como uma dobra, favorecendo tanto 

possibilidades de convergências diante de um quadro plural, como também contribuindo 

para acirramentos ideológicos, assim como posturas e comportamentos que pretendem 

fortalecer as cercas com o propósito de “proteger” o grupo de possíveis ameaças que 

desqualifique ou cause certos desconfortos no discurso estabelecido. Com isso, as 

experiências religiosas são híbridas, e essa constatação é perfeitamente perceptível no 
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contexto religioso brasileiro, por exemplo. Assim, a religião como instituição perde cada 

vez mais a sua centralidade enquanto mediadora de experiências religiosas, e novas 

formas de se experimentar o sagrado ganha outras configurações, mesmo com 

ambiguidades. Maria Clara Bingemer (1993, p. 29) comentando sobre esse processo, diz 

que “a era da religião como estrutura está terminada, embora não como cultura. A religião 

perdeu sua função social, embora talvez não sua função subjetiva”. Será a função 

subjetiva a exercer, cada vez mais, a matéria para a experiência religiosa. A subjetividade 

é marca indelével da contemporaneidade e esse dado precisa ser levado em consideração 

quando o tema é multiplicidade de oferta de bens religiosos e pluralismo religioso. Com 

isso, Bingemer (1993, p. 29) pontua: “A sociedade moderna talvez não seja uma 

sociedade sem religião, mas é uma sociedade que se constitui em suas articulações 

principais pela ‘metabolização’ da função religiosa”. Essa metabolização, ou seja, a 

capacidade de transformar algo que, por alguma razão foi rejeitado, em outra coisa, é uma 

característica evidente de uma sociedade que soube lidar, ou assimilou, a oferta de bens 

religiosos. Essa característica que Bingemer coloca, é que permite certa independência 

do sistema religioso organizado e a possibilidade de bricolagens na construção das 

experiências religiosas, ou seja, alguém que configura suas experiências religiosas a partir 

dessa pluralidade de ofertas.  

É fato que a religião se tornou intimista, por isso a concorrência entre os 

mediadores do sagrado. Uma vez as instituições religiosas perdendo espaço, a procura 

por experiências religiosas sem vínculo institucional será crescente. Alberto da Silva 

Moreira (2008, p. 29), é incisivo nessa questão: “Todas as pesquisam mostram a perda da 

autoridade vinculante das instituições religiosas e a maior autonomia dos indivíduos na 

montagem dos seus próprios sistemas religiosos. Isso implica crise das instâncias 

estabelecidas de intermediação religiosa”. A capacidade de leitura simbólica de diferentes 

ramificações da religião é, de fato, notória. Diversas pessoas estão configurando seu mapa 

religioso tendo como referência não mais doutrinas, ritos ou estruturas estabelecidas e 

organizadas, mas aspectos subjetivos. Há um trânsito entre pertenças religiosas que 

possibilitam uma impermanência em determinada moldura institucional. Essa 

característica não significa, portanto, em afastamento da religião, pelo contrário, favorece 

o pluralismo religioso e a dupla pertença, porque “as instituições tradicionais produtoras 

de sentido têm se deparado com a precariedade do engajamento das pessoas com o seu 

sistema de crenças” (SOUZA, 2001, p. 159). 
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1.2. Uma linguagem teológica na contemporaneidade 

Que ocorreria, se no lugar da palavra “linguagem”  
colocássemos “teologia”?  

Por enquanto basta a sugestão... 
(Rubem Alves) 

 

Quando pensamos em teologia e a contemporaneidade, buscamos ver fachos de 

luz em uma era marcada pela obscuridade de posturas ideológicas, bem como 

fundamentalismos teológicos e seus discursos acabados. Para a teologia ter condições de 

se fazer contemporânea, precisa “percebe[r] a escuridão do seu tempo como algo que lhe 

diz respeito e não cessa de interpelá-lo” (AGAMBEN, 2015b, p. 26). É aqui que 

postulamos uma tentativa de conceber a teologia não como ciência, em que a busca por 

um status epistemológico é combativa com os demais saberes a fim de sentar-se ao lado 

deles com prioridade. Isso, para a teologia, não é mais possível... Essa definição de 

teologia como “ciência da fé e, por consequência, é estudo organizado, metódico e 

sistematizado sobre Deus, visto como seu objeto ôntico, apoiado na filosofia, em sua 

condição de ciência ontológica” (GONÇALVES, 2010, p. 42), não se concebe, pelo 

menos no quadro que estamos pintando. Uma definição como essa, não se sustenta nem 

mesmo diante da Ciência, que segue sendo questionada nos seus métodos, uma vez que 

seus pressupostos foram revistos, concebendo, dessa maneira, um status hermenêutico e 

casuístico para as áreas da Ciência (PRIGOGINE, 2011). A teologia na 

contemporaneidade, a nosso ver, deveria procurar respirar outros ares. Nesse sentido, é 

preciso seguir com Rubem Alves: “Durante séculos os teólogos, seres cerebrais, haviam 

se dedicado a transformar a beleza em discurso racional. A beleza não lhes bastava. 

Queriam certezas, queriam verdades [...]. Quero uma teologia que esteja mais próxima da 

beleza que da verdade” (apud LAGO, 2009, p. 68). De um modo diferente, mas também 

contemporâneo, Jürgen Moltmann (2004, p. 31) dirá: “A teologia não é uma ciência 

objetiva sobre dados constatáveis e fatos que podem ser comprovados. Ela não pertence 

ao âmbito do saber que dispõe sobre os objetos, mas ao âmbito do saber que sustenta a 

existência, que nos dá coragem para a vida”. Uma teologia que busca ser contemporânea, 

necessita fazer fissuras nos discursos enrijecidos pelo doutrinário. Do contrário, não será 

possível encontrar beleza, nem mesmo ver fachos de luz na obscuridade da presente era. 

Se o propósito é pensar uma teologia que seja possível a partir de um contexto 

marcado pelo pluralismo religioso, decorrente das transformações culturais e religiosas, 
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essa teologia precisa se despir de alguns apetrechos que a colocou como detentora 

incólume da verdade. Ainda caberia uma reflexão teológica das religiões pautada na 

“verdade” e, ainda mais, sendo a teologia cristã a portadora incontestável de tal verdade? 

Pensamos que não. Entendemos que os recursos da linguagem e da hermenêutica podem 

contribuir para se pensar em uma teologia das religiões que não foque, precisamente, no 

aspecto doutrinário, uma vez que este, per si, se dá como construção discursiva como 

teologia. 

 

1.2.1. Teologia como linguagem e hermenêutica  

Teologia é linguagem. Teologia é sempre um discurso de quem a formula, e assim 

faz por meio da hermenêutica, portanto, não poderia haver uma teologia que contemple 

todas as experiências religiosas. Daí a pretensão de encapsular a teologia como cristã de 

maneira peremptória, apresenta dificuldades. A identificação da teologia como teologia 

cristã, encerra em problemas, principalmente quando admitido que teologia é algo 

anterior ao cristianismo. Os gregos já haviam pensado em teologia antes do cristianismo. 

Para Platão, por exemplo, teologia estava relacionada com “narrativas míticas sobre os 

deuses contadas pelos poetas, especialmente Homero e Hesíodo” (GROSS, 2008, p. 324-

325). Quem identifica teologia com metafísica é Aristóteles. Para este, “a teologia trataria 

não de símbolos, mitos e narrativas, mas da realidade do divino como ele realmente é. E 

tratar disso, sem poesia obviamente, seria condição para compreender bem a realidade do 

mundo” (GROSS, 2008, p. 326). Dentre as duas perspectivas, a teologia como metafisica 

logrou êxito por um tempo, até que a chamada modernidade destronou essa aliança que 

promoveu todo o período da Idade Média. Mesmo depois das inúmeras questões 

levantadas pela modernidade e suas implicações para a política, a religião e a teologia, 

ainda é possível ver os resquícios dessa aliança, perceptíveis na construção teológica 

cristã. No caso da teologia católica, por exemplo, há uma constante vigilância para não 

se romper com o discurso teológico produzido pela Tradição/Magistério quando diante 

das demandas da contemporaneidade. Não por acaso, que teólogos que procuram pensar 

em temas teológicos que, em algum momento, não coadunam com a perspectiva do 

Magistério, recebem notificações em suas obras, independentemente de onde estão 

geograficamente. Assim, é possível ver o devido cuidado de teólogos católicos quando 

definem a teologia e sua tarefa nesse tempo, como essa: “Toda teologia que se pretende 

séria e inserida na cultura a que pertence deve firmar-se em escutar a fé pela Escritura e 



55 
 

pela Tradição” (GONÇALVES, 2010, p. 45). Por essa razão, a noção de verdade se dá 

como conceito inegociável na teologia católica (não somente na católica, como também 

protestante). A esse pressuposto (verdade), que a teologia se constitui como ciência, 

rogando, inclusive, a primazia como tal. Revestindo a teologia como discurso científico, 

ela reivindica a univocidade da verdade: “Há uma só verdade que, em parte, pode ser 

reconhecida pela razão e a observação, e outra foi revelada por Deus mediante a Bíblia” 

(ZILLES, 2011, p. 65). Obviamente essa declaração está fundada em um aparato 

metafísico, portanto, “a noção de verdade como correspondência entre uma proposição e 

a coisa a que esta se refere é pressuposto comum na metafísica ocidental” (GROSS, 2008, 

p. 328). Não sem razão, que esta noção de verdade é compartilhada “por várias formas 

dogmáticas de teologia” (GROSS, 2008, p. 328).  

 Teologia como linguagem e hermenêutica envolve a discussão quanto à ideia de 

revelação. Concordamos que a revelação é um pressuposto da teologia, mas a concepção 

de revelação pode ser tratada de outra maneira que não prontamente como metafísica. 

Isso é o que propõe o filósofo italiano Giorgio Agamben, como veremos adiante. Há um 

acordo de que a teologia que se faz contemporânea se faz a partir da linguagem. Mesmo 

assim, essa junção teologia-linguagem-hermenêutica, é pensada com propriedades 

revelacionais, como podemos observar na seguinte sentença: 

 
Ainda que se possa conceber o desenvolvimento de uma teologia 
hermenêutica na era contemporânea, o que se requer na elaboração de 
uma teologia pós-moderna é uma hermenêutica teológica. Isso significa 
que a teologia, não abdicando da hermenêutica, desenvolver-se-á sempre 
no processo de compreensão e interpretação do evento da revelação – 
elemento central em seu caráter científico (GONÇALVES, 2010, p. 63).  

 

 O procedimento hermenêutico implica em certos critérios de interpretação. Aqui, 

seguimos Hans-Georg Gadamer (1999), por entender que ele oferece certos critérios para 

uma interpretação que leve em consideração o estado do interpretante e àquilo que está 

sendo interpretado com certa autonomia na produção de sentido, ainda que essa 

interpretação esteja relacionada a um certo conteúdo revestido de revelação. 

Para Gadamer, a historicidade do compreender é construída da seguinte maneira: 

compreende-se o mundo por meio da interpretação, sem esta é impossível fazer uma 

leitura da realidade e da história. À história pertence à tradição, ou seja, somos seres que 

fomos influenciados por tradições do passado e essas tradições já são consequências 
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interpretativas. Nesse caso, Gadamer entende que não atingimos a realidade através de 

um conhecimento de tipo imediato, como quer o empirismo, por exemplo. Toda 

constatação de alguma coisa pressupõe um sujeito, e todo sujeito pressupõe um contexto 

histórico. A interpretação só acontece porque há predisposições e preconceitos como 

elementos constitutivos do ato de interpretar. Diante disso, a hermenêutica se dá 

essencialmente na história que em seu movimento produz tradição que por sua vez 

influencia o interpretante em suas predisposições e preconceitos para uma compreensão 

do mundo. Sendo assim, a pré-compreensão é, per si, um pressuposto necessário para a 

compreensão que, concomitantemente com a tradição, dará um certo sentido para o 

interpretante. Com estas concepções, Gadamer trata a historicidade da compreensão como 

elemento hermenêutico (OLIVEIRA, 2006, p. 229). Isso se dá, porque para Gadamer o 

ser humano pertence à história, e pertencer significa estar ligado a uma tradição histórica, 

a uma língua, a uma cultura, e, todos esses elementos, determinam a pré-compreensão do 

interpretante (RIPANTI, 1998, p. 376). O círculo hermenêutico se dá a partir do sujeito 

que experimenta o mundo sempre com algum sentido. Esse sentido Gadamer chama de 

pré-compreensão, ou predisposições, sendo esses elementos sempre presentes por meio 

da experiência do sujeito. Sendo assim, a hermenêutica é essencialmente uma reflexão 

sobre a influência da história, ou seja, uma reflexão que tem como tarefa tematizar a 

realidade (OLIVEIRA, 2006, p. 230-231).  

O círculo hermenêutico de Gadamer (1999, p. 416) parte do seguinte pressuposto: 

o sujeito interpretante, que no decorrer de sua vida absorveu certo patrimônio cultural e 

esse patrimônio cultural, que foi sendo gestado no transcorrer da história, é que possibilita 

o elemento da pré-compreensão. 

Tomando a concepção hermenêutica gadameriana, é possível perguntar: a 

revelação é algo que está fora da linguagem? Se for algo de fora, no seu sentido a-

histórico, metafísico, onde caberia a hermenêutica proposta por Gadamer? Essas são 

algumas questões que pretendemos discutir a partir de agora para, num terceiro momento, 

darmos o terceiro passo, qual seja, a teologia e sua relação com as religiões e os 

desdobramentos dessa relação, uma teologia a partir do pluralismo religioso. 

O tema da revelação é o principal pressuposto para a teologia. Mesmo admitindo 

que a revelação se faz a partir da linguagem e da cultura, a teologia concebe uma 

revelação que vem de fora, ou seja, há um pressuposto de que essa revelação é perfeita 

porque está no próprio “Deus”. O que ele fez (Deus), foi usar meios para se revelar em 
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“sua infinita sabedoria, se manifestou aos seres humanos” (SANTANA FILHO, 2008, p. 

877). O fundo dessa concepção, se procuramos na filosofia, está em Platão e Aristóteles. 

Assim, o argumento ontológico “confere conteúdo ao conceito do ente necessário, isto é, 

existente por si mesmo” (PANNENBERG, 2008, p. 171). A ontologia será trabalhada na 

teologia como fundamento desta e o teólogo Karl Rahner, por exemplo, terá no método 

transcendental a construção da sua teologia, dando um novo eixo para o que seria 

antropologia transcendental. Com o postulado de que a razão não se faz “capaz” de 

apreender “Deus”, está dado o sentido ontológico, ou seja, é preciso afirmar “uma 

necessidade metafísica arraigada no ser próprio do homem” (ZILLES, 2002, p. 52). O 

debate em torno da metafísica já foi maior, sendo consenso de que a metafísica, elemento 

imprescindível em algumas leituras teológicas, não dá conta quando algumas perguntas 

foram feitas no século XX. Filósofos como Habermas e Vattimo, por exemplo, tratam 

dessa mudança paradigmática na filosofia, falando em pós-metafísica. Autores que olham 

atentamente para as obras de Nietzsche, concluem, com as devidas diferenças, que o 

mesmo já tinha superado a metafísica por entender que esta exerce função castradora no 

ser humano quando o remete para uma essência que não cabe para o humano 

emancipatório que quer amar a vida e suas contingências (SOUSA, 2009, p. 25). Assim, 

tem-se a impressão de que o evento da revelação ficou deslocado enquanto absurdo e 

dado inevitável. As tentativas de alocar a revelação a partir de metanarrativas ou 

preposições, parece não caber em um contexto que mudou a concepção de olhar o mundo 

e as relações interligadas a diversidade da vida, como também a particularidade das 

culturas e suas devidas interpretações.  

Heidegger, por exemplo, dedicou todos os seus esforços a investigar o sentido do 

ser. O alvo fundamental da sua construção filosófica, é o questionamento quanto ao 

esquecimento do ser como problema filosófico. No seu empenho, Heidegger quer 

formular uma nova ontologia, totalmente dirigida ao problema do ser. Assim, ele 

concentra em sua filosofia o humano, uma vez que somente este ente (ser-que-existe ou 

o ser-concreto) é o único ente privilegiado que pode ter acesso ao ser, ou seja, é o único 

ente que pode perguntar pelo ser. Quando Heidegger (2005, p. 32) pergunta: qual é o ente 

do qual poderemos extrair o sentido do ser? Qual é o ente no qual deve ter início à abertura 

do ser? O ponto de partida é indiferente ou existe um ente que pode reivindicar a 

primazia? É o ente. Por ter uma relação com o ser, esta primazia pertence ao ente. Ele é 

capaz de abarcá-lo; de percebê-lo; de questioná-lo. A este ente, que pergunta pelo sentido 
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do ser, Heidegger chamou de ser-aí (Dasein). Com isso, Heidegger quer caracterizar o 

ente que tem a capacidade de buscar o sentido do ser. O Dasein quer expressar a condição 

do ser-no-mundo, presença no mundo como condição; mundo como um conjunto de 

instrumentos e possibilidades para o Dasein. Um ser-no-mundo também é um ser-com-

os-outros, como um desdobramento. Nesse sentido, o ser não é pensando como um 

solitário no mundo. O ser-com-os-outros é a condição de participar do mundo com os 

outros e dele vivenciar as projeções das ações e dos comportamentos (REALE; 

ANTISERI, 2006, p. 204-205). Para Heidegger, o ser-aí é o único ente que pode 

compreender o traço constitutivo de seu ser no mundo. Interessa pensar a relação do ser 

com a linguagem em Heidegger. Assim, “no evento da linguagem, é o próprio ser que se 

oferece como evento: ‘a linguagem é a casa do ser’” (FORTE, 2003, p. 105).  

Passamos a relacionar revelação e linguagem, tendo como principal interlocutor, 

o já mencionado, Giorgio Agamben. Em seu texto, “A ideia da linguagem”, sintético e 

bem construído, Agamben trata da revelação a partir da linguagem. Logo de início, ele 

questiona um possível conteúdo para a revelação, deixando claro que a revelação, para 

ser tal como é, não pode “dizer e conhecer com suas próprias forças”, ou seja, se há algo 

que o humano pode dizer ou conhecer que dependa exclusivamente dele, não poderia ser 

revelação (AGAMBEN, 2015a, p. 23). Assim, o que a revelação “nos dá a conhecer deve 

ser algo que não só não teria sido possível conhecer sem a revelação” (AGAMBEN, 

2015a, p. 23). Há uma diferença que demarca a concepção de revelação. Quando o autor 

traz dois exemplos bíblicos – Cristo como verbo de Deus e os judeus com o nome de 

Deus –, ele está demarcando um ponto de partida que distingue e, ao mesmo tempo, 

provoca uma relação entre revelação e linguagem: “O conteúdo da revelação não é uma 

verdade exprimível sob a forma de proposições linguísticas sobre o existente [...], mas, 

antes, uma verdade que diz respeito à própria linguagem, ao próprio fato de que a 

linguagem é” (AGAMBEN, 2015a, p. 24). Supor que a revelação pode ser limitada em 

um livro, como preconiza segmentos conservadores da teologia, principalmente o ramo 

protestante, por exemplo, é não fazer a devida distinção entre o conteúdo da revelação e 

a própria revelação. A revelação só é revelação quando esta não pode ser pronunciável. 

Assim, “o sentido da revelação é que o homem pode revelar o existente através da 

linguagem, mas não pode revelar a própria linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 24). A 

própria linguagem é o dado revelador para Agamben. Aqui reside o nosso interesse e suas 

aproveitáveis consequências para a reflexão teológica. Para o filósofo italiano, “o homem 
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vê o mundo através da linguagem, mas não vê a linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 24). 

E é esse o cerne da revelação. Essa invisibilidade do que (ou de quem) se revela, se 

mostra, mas não se vê. O que é revelado, nesse sentido, é o próprio desvelamento. O 

desvelamento é abertura e conhecimento no mundo (por meio da linguagem), mas não é 

a revelação em si: “não existe palavra para a palavra” (AGAMBEN, 2015a, p. 25).  

A revelação, antes de ter sua relação com preposições teológicas, tem uma relação 

estrita com a linguagem. O dizer é revelador, ou seja, “um ser do qual a simples nomeação 

linguística implica a existência, e esse ser é a linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 25). 

No falar e no escutar está a linguagem e é ela, a linguagem, que existe por si mesma. O 

que isso significa? Para Agamben, a revelação não trata de algo que significa, como se 

fosse possível apontar e dizer é isso. Antes, a relação que se dá entre revelação e 

linguagem é uma relação de uma palavra “que sem significar nada, significa a própria 

significação” (AGAMBEN, 2015a, p. 26). 

Qual o possível meio que a própria linguagem teria para tentar nomear o indizível? 

Para Agamben (2015a, p. 27) seria a voz, ou seja, “a voz como pura indicação de um 

acontecimento de linguagem”. Aqui a voz é condicionadora da relação que se dá entre 

revelação e linguagem. O autor nos chama a atenção para o fato de que enquanto que para 

Hegel a voz se dá na morte, portanto, uma voz da consciência; e em Heidegger, de 

maneira diferente de Hegel, o ser-aí não é anterior à linguagem, assim não há um 

problema da voz em Heidegger, antes o humano não é conduzido à linguagem por uma 

voz, mas ele é jogado na linguagem pela totalidade afetiva, por isso, “entre a linguagem 

e a voz não há nenhuma relação” (CASTRO, 2013, p. 50-51). Entre uma voz que remete 

para a consciência animal (Hegel) e uma voz que não diz nada (o silêncio de Heidegger), 

Agamben compreende que o humano carece de um fundamento, ou seja, o humano não 

está “consignado ao nada” (CASTRO, 2013, p. 52). Ele procura outro lugar para a voz. 

No nosso texto em questão (“A ideia da linguagem”), Agamben (2015a, p. 27) irá dar o 

doador dessa voz: “essa doação de uma voz para a linguagem é Deus, é a palavra divina. 

O nome de Deus, isto é, o nome que nomeia a linguagem, é, portanto [...] uma palavra 

sem significado”. Quando há uma nomeação para a revelação (Deus), está se 

estabelecendo um conteúdo, portanto, há uma metalinguagem, mas mesmo assim 

Agamben (2015a, p. 27) adverte não tratar de um discurso significante, antes de “uma 

pura voz insignificante”. O incompreensível é o ponto em que se dá a revelação. A voz é 

a tentativa da pronúncia daquilo que é indizível, sendo, assim, “pura indicação de um 
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acontecimento de linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 27). Agamben não trata a voz 

como encontro com a revelação. 

No centro do seu texto, o filósofo costura suas ideias em torno da revelação e 

linguagem. Se entendemos bem o seu arrazoado, a linguagem é o ponto fulcral do seu 

raciocínio quando se concebe o divino e sua manifestação. A linguagem não dá conta do 

nome, por isso “não há nome para o nome, não há metalinguagem, nem na forma de uma 

voz insignificante” (AGAMBEN, 2015a, p. 30). Agora que o nome é incompreensível e 

a linguagem é a possibilidade, Agamben sentencia, tendo o niilismo como fato: “Se Deus 

era o nome da linguagem, ‘Deus está morto’ pode significar apenas: já não existe um 

nome para a linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 30). No niilismo, não há fundamento. 

A ausência de fundamento lança o humano na linguagem. A metalinguagem já não tem 

sentido em um contexto niilista: “Encontramo-nos assim, finalmente, a sós com nossas 

palavras, pela primeira vez a sós com a linguagem, abandonados por todo o fundamento” 

(AGAMBEN, 2015a, p. 30). O que resta, portanto, é a linguagem. Agora conscientes da 

linguagem, o nome que poderia ser nomeado (Deus, ser, espírito, inconsciente) não é 

outra coisa, senão nomes da linguagem. Agamben deixa transparecer que a linguagem é 

o que resta e não há nada para além dela, linguagem. Essa virada é significativa e qualquer 

tentativa de dizer o contrário é retrógado. A religião que não se dá conta disso, é retrógada 

em relação ao novo contexto. Diante disso, resta saber que “os véus que a teologia, a 

ontologia e a psicologia estenderam sobre o humano estão agora retirados e restituídos, 

um a um, a seu lugar próprio na linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 30). Esses véus 

foram removidos e o que ficou foi a linguagem e revelou o que era indizível.  

O caminho que o niilismo traçou está dado: não existe nada a revelar. O último 

véu é o nada. Esse seria “o último nome da linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 30). 

Agora cabe a pergunta: “É possível um discurso que, sem ser uma metalinguagem nem 

mergulhar no indizível, diga a própria linguagem e exponha seus limites?” (AGAMBEN, 

2015a, p. 31). A teologia ainda daria conta desse discurso? A experiência religiosa 

concebe uma narrativa que não seja metalinguagem e não apele para o indizível? Há uma 

consciência de que a própria linguagem tem seus limites e, portanto, haverá outros 

nomes? Essas são questões que interessam quando se pensa na experiência religiosa e sua 

relação com a linguagem.  

Para tentar responder a essas questões, nos ocuparemos do texto “Língua e 

história: categorias linguísticas e categorias históricas no pensamento de Benjamim” do 
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filósofo italiano Agamben (2015a, p. 33). Nesse texto, Agamben faz um diálogo com 

Walter Benjamim em torno do problema da linguagem. No texto anterior, Agamben se 

preocupou em demonstrar o lugar da revelação e sua relação com a linguagem e a voz. 

No final do texto ele admite um niilismo e, portanto, a ausência de um fundamento. No 

texto em questão (“Língua e história”), o ato da fala é o fundamento, ou seja, “a ausência 

de fundamento de todo ato de fala – funda, ao mesmo tempo, a teologia e a história. 

Enquanto o homem não puder encontrar fundo na linguagem existirá a transmissão dos 

nomes” (AGAMBEN, 2015a, p. 36). A discussão que Agamben abre com Benjamim, se 

dá em torno da pura língua. Percebemos que ele, nesse ensaio, quer tratar de algo que seja 

anterior à linguagem, mas não procura um fundamento que esteja fora da fala (da língua). 

É nesse sentido, que autor comenta um fragmento de Benjamim:  

 
Perante ela, a pura língua dos nomes é exemplo de uma concepção da 
língua que ‘não conhece nenhum meio, nenhum objeto e nenhum 
destinatário da comunicação’. O nome, como a ‘mais íntima essência da 
própria linguagem’, é aquilo ‘através do qual não se comunica nada, e no 
qual a língua se comunica a si mesma absolutamente. No nome, a 
essência espiritual que se comunica é a língua’ (AGAMBEN, 2015a, p. 
37).  

 

Parece que o fundamento do fundamento que Agamben quer acentuar é a própria 

língua que Benjamim chama de pura língua. Isso faz sentido, quando Agamben (2015a, 

p. 38) deixa mais explícito de que “o estatuto dessa língua adâmica é, portanto, o de uma 

palavra que não comunica nada além de si mesma, e em que, por conseguinte, essência 

espiritual e essência linguística coincidem”. O argumento é de que não haveria nada além 

da própria palavra (nome) que se pronúncia. O niilismo levando em consideração em 

relação à língua tem como consequência “que todas as línguas querem dizer a palavra que 

não quer dizer nada” (AGAMBEN, 2015a, p. 40). Aparentemente um paradoxo, mas, na 

verdade, no pensamento de Agamben (2015a, p. 40), a concepção de que o “indizível e 

não dito em toda língua é, portanto, precisamente isso que ela visa e quer dizer: a pura 

língua, a palavra inexpressiva”. Essa tentativa de dizer faz a história e o destino do 

humano. O que resta?  

Repassemos alguns argumentos de Agamben ligando-os ao texto anterior (“A 

ideia da linguagem”). Naquele texto, Agamben aloca a revelação (o seu conteúdo) à 

própria linguagem. A revelação não é outra coisa senão linguagem: “O sentido da 

revelação é que o homem pode revelar o existente através da linguagem, mas não pode 
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revelar a própria linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 24). Linguagem é revelação: “Um 

ser do qual a simples nomeação linguística implica a existência, e esse ser é a linguagem” 

(AGAMBEN, 2015a, p. 25). Dito isso, ficou a questão por responder: se a linguagem é a 

própria revelação, como ela se dá? Em alguns momentos ele irá chamar de dizer, fala ou 

a voz. Entendemos que são termos cambiantes. O dizer é revelador. A fala é a expressão 

que procura pronunciar o que seria indizível. A voz é o elemento que indica um 

acontecimento de linguagem. Está dado a relação revelação e linguagem quando há uma 

tentativa de pronunciar uma palavra, um nome. Agora, o conteúdo do dizer, da fala e da 

voz, da tentativa de pronunciar, Agamben (2015a, p. 26) é lacônico: “Que sem significar 

nada, significa a própria significação”. Uma vez sendo a voz como “pura indicação de 

um acontecimento de linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 27), ela pode ter um doador, 

que pode ser “Deus”. O que é Deus? Agamben não discorre... Agora ele vai além e 

confirma de que a voz é a tentativa da pronúncia daquilo que é indizível, portanto, pode 

ser Deus ou o ser, ou ainda qualquer outro nome. Por essa razão, ele abarca o niilismo: 

“Se Deus era o nome da linguagem, ‘Deus está morto’ pode significar apenas: já não 

existe um nome para a linguagem” (AGAMBEN, 2015a, p. 30). O fundamento não é mais 

verificável. Respondendo à pergunta, o que resta... Resta a linguagem: “Pela primeira vez 

a sós com a linguagem, abandonados por todo o fundamento” (AGAMBEN, 2015a, p. 

30). 

Diante desse quadro, Agamben nos faz pensar em possibilidades se admitido o 

fato de que não há mais fundamento e a linguagem é o que nos resta. Quase no final do 

seu texto, ele deixa o raciocínio em plano ambíguo, mas não tão solto como gostaríamos: 

“Pensar o que seria uma comunidade humana e uma língua humana que não remetessem 

para nenhum fundamento indizível e não se destinassem mais a uma transmissão infinita, 

e em que as palavras já não se distinguissem de toda outra práxis humana, é certamente 

uma tarefa árdua” (AGAMBEN, 2015a, p. 48). No nosso entender, sendo possível 

equívocos na interpretação do pensamento de Agamben, é que essa “tarefa árdua” ele 

intentou fazer nesses dois textos com as ideias que procurou articular em torno da 

linguagem. Entendemos assim, por ele complementar na sequência: “Mas isso, e nada 

menos que isso, é o que um pensamento que queira estar verdadeiramente à altura de seu 

problema tem de pensar” (AGAMBEN, 2015a, p. 48). Ele está fazendo isso, pensando 

sobre problemas que atingem o humano na sua radicalidade e que procura, como na 

história da filosofia, sentido, o que significa que possa encontrar um (niilismo), mas, 
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mesmo assim, procura... O encontro, no nosso entender, se dá com a linguagem e ela, 

somente ela, é o que resta. As implicações dessa assertiva são inúmeras, principalmente 

quando se pensa na teologia e o seu esboço linguístico que procura nomear e dar conteúdo 

ao indizível. Tarefa nossa, quando procuramos articular a teologia e sua relação com as 

religiões, uma vez que as religiões têm na linguagem possibilidades de capturas do 

sagrado, ainda que com ambiguidades. Isso se dá, porque “a linguagem é antes meio e 

ambiente de elaboração de sentido, mas ela não é a fonte única nem a fonte primária” 

(JOSGRILBERG, 2012, p. 50). 

 

1.2.2. Teologia hermenêutica e as religiões  

 Há em curso uma tentativa de se pensar em uma teologia mundial, ou uma teologia 

que seja transconfessional. Essa teologia procuraria dar conta da diversidade religiosa, 

formulando, assim, uma teologia para além das confissões religiosas e que, 

concomitantemente, servisse para as religiões. Entendemos que tal empreendimento não 

é possível. Compreendemos também que trata-se de procurar livrar a teologia do seu 

codinome cristã e, para isso, uma teologia mundial seria o caminho mais promissor. 

Ocorre que há um pluralismo religioso com todas as suas implicações teológicas, ainda 

mais quando acolhemos as intuições de Agamben quando relaciona linguagem com 

revelação e a procura por nomear o indizível. Sendo assim, concordamos com Agenor 

Brighenti (2011, p. 84) quando discorda dessa pretensão: “Um tal pluralismo teológico 

esbarra em dois obstáculos: de um lado está a singularidade das diversas experiências 

religiosas, de outro lado está a singularidade das múltiplas matrizes culturais que dão 

suporte a tais experiências”. O pluralismo religioso, per si, já constitui em um enorme 

desafio para a teologia. Um pluralismo teológico é um projeto que se faz inviável quando 

as diferentes religiões buscam acentuar a sua identidade diante do mundo. Por essa razão, 

Brighenti (2011, p. 84) pontua: “Se já não fosse pequeno o desafio da singularidade das 

diversas tradições religiosas, soma-se a ele a singularidade das múltiplas matrizes 

culturais, não só em relação às diferentes confissões, como no seio de cada 

confessionalidade”. É nesse sentido que acentuamos uma teologia hermenêutica, até 

porque, “não existe ‘revelação’ não inculturada, o que faz da teologia discurso ‘sobre’ o 

Absoluto e não um discurso absoluto. A teologia é sempre um produto humano” 

(BRIGHENTI, 2011, p. 87). Está dado a condição sine qua non da teologia, que seja, o 

seu caráter hermenêutico. Como hermenêutica, a teologia se entende como narrativa, 
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antes de ser dogmática (SALLES, 2010, p. 82). A teologia como hermenêutica, o 

pressuposto metafisico deixa de ter a sua prioridade, ou seja, quando ela (a teologia) se 

apropria da hermenêutica, concebe um “discurso que reflete sobre a linguagem sobre 

Deus, um discurso sobre uma linguagem que fala humanamente de Deus” (GEFFRÉ, 

2004, p. 33). 

 Diante disso, podemos alocar as religiões na discussão teológica, uma vez que o 

dado hermenêutico é constitutivo da linguagem teológica, assim uma “teologia das 

religiões”, para se comprometer com os enunciados que estamos elencando aqui, teria 

uma perspectiva fenomenológica antes do aspecto doutrinário. Antes desse projeto ter a 

sua validade, é admitido que, a essa altura, a teologia, em um contexto de pluralismo 

religioso, está despida de “querer possuir todo o saber, toda a compreensão da realidade, 

a partir de uma única perspectiva” (SALLES, 2010, p. 84). O debate doutrinário perpassa 

boa parte dos pesquisadores e teólogos quando a pauta é “teologia cristã das religiões” e 

o pluralismo religioso e o seu corolário desdobramento, o diálogo inter-religioso. A 

perspectiva fenomenológica das religiões quando discutida pela teologia que concebe a 

linguagem como primeira e a hermenêutica como meio, ainda se faz de maneira escassa. 

Teólogos de tradição católica comprometidos com o tema das religiões, estão 

comprometidos com anúncios da Igreja por meio dos seus documentos oficiais quanto à 

temática das religiões. Assim, a árdua tarefa deles é “justificar a universalidade da 

salvação cristã diante de outras religiões” (MIRANDA, 1998, p. 13). Quanto ao debate 

em torno das religiões e o aspecto salvífico delas, os documentos da Igreja precisam ser 

levados em consideração, mesmo que apresentem limites e reducionismos na abordagem. 

Essa é uma preocupação indispensável para os teólogos de tradição católica, em que a 

não observação de algum elemento presente nos textos, pode, invariavelmente, ocasionar 

em consequências que podem levar à sérias advertências (como foi com Jacques Dupuis, 

por exemplo) ou, até mesmo, o ostracismo (como foi com Hans Küng). Por essa razão, 

quando Faustino Teixeira (1995, p. 115-179) elabora a sua Teologia das religiões: uma 

visão panorâmica, ele dedica toda a segunda parte da obra para tratar dos inúmeros 

documentos que a Igreja emitiu sobre a temática das religiões, demonstrando, em alguns 

deles, avanços quanto à abertura para o diálogo, mas também retrocessos. 

 Mesmo admitindo a pluralidade da experiência de “Deus” nas religiões, por conta 

das diferentes tradições culturais, e ainda consciente de que “toda experiência é 

experiência interpretada” (MIRANDA, 1998, p. 32), ainda assim há uma recusa pelo 



65 
 

aspecto fenomenológico, sendo diminuído seu alcance quando em contato com outras 

tradições religiosas. O argumento é de que o “recurso ao humanum não convence por se 

tratar de um critério meramente fenomenológico, que tornaria a teologia das religiões 

dependente da antropologia dominante em cada época” (MIRANDA, 1998, p. 23). A 

impressão que temos, a partir dessa síntese produzida pelo teólogo de tradição católica, 

Mário de França Miranda, é que há uma possibilidade da teologia não ser dependente de 

uma antropologia, e mais, uma antropologia de uma determinada época, bem como uma 

linguagem teológica marcada por uma determinada cultura. Ao que parece, uma proposta 

de teologia das religiões (ou de teologia a partir do pluralismo religioso) que não passe, 

necessariamente, pelo debate doutrinário – quer dizer, o aspecto dogmático em torno de 

Cristo, da salvação e da missão da Igreja –, num primeiro instante, aparenta ser inviável 

para teólogos como Miranda.   

 Acolhemos uma abordagem teológica que seja hermenêutica, portanto, como 

linguagem para falar do sagrado. Uma teologia hermenêutica, quando em contato com as 

demais religiões, a relação se daria a partir da fenomenologia. Como teologia 

fenomenológica, queremos sublinhar o aspecto anterior de uma teologia das religiões, ou 

seja, antes de uma abordagem doutrinária, as religiões têm suas experiências com o 

sagrado e isso se constitui em fenômeno, acessível por meio da linguagem que necessita 

de uma hermenêutica para traduzir uma revelação que se mostra indizível. Assim, “a 

experiência do sagrado nunca é dada sem mediações, e nunca acontece sem que haja, 

direta ou indiretamente, a mediação linguística através de textos e discursos” 

(JOSGRILBERG, 2012, p. 49). A partir disso, não seria possível considerar o 

cristianismo, por exemplo, como única religião fora dessa dinâmica. A impressão que 

temos, é de que os textos e a experiência do sagrado no cristianismo se constituem 

normativos para as outras tradições religiosas como se ele (o cristianismo), também não 

estivesse dentro dessa mesma dinâmica, linguística e cultural. Por essa razão, uma 

teologia fenomenológica seria possível, porque resgataria o aspecto narrativo da teologia 

e assim, a teologia tem o seu lugar específico quando diante de uma linguagem mítica das 

religiões, sendo uma ferramenta de leitura e análise das tradições religiosas, inclusive do 

cristianismo. Com isso, a teologia se ocuparia “como um discurso sobre mitos, ritos e 

símbolos. Ela passaria a ser vista como formulação conceitual, o mais rigoroso possível, 

destes caracteres simbólicos” (GROSS, 2008, p. 329). Em outras palavras, a teologia, 

quando na sua abordagem fenomenológica e depois como condição hermenêutica para a 
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leitura religiosa, teria condições de criticar os “sistemas interpretativos da religião – os 

sistemas teológicos –, enquanto hermenêutica da sua dimensão radical de sentido” 

(HIGUET, 2006, p. 41). As condições para que essa abordagem aqui proposta seja 

refletida, estão mais para o campo do protestantismo, por conta da ausência de um modelo 

normatizador como tem a tradição católica na Tradição/Magistério. Se essa observação 

estiver correta, a teologia das religiões, a partir dos elementos que a compõe e que foram 

ressaltados, teria maior condição de ser trabalhada na perspectiva protestante. Aí 

poderíamos pensar em uma teologia em que seu ponto de partida não esteja “nos dogmas 

oficiais e tampouco num modelo teológico normativo confessional, mas na experiência 

humana concreta, postulando a presença de uma dimensão religiosa em toda experiência 

autêntica” (HIGUET, 2006, p. 41). 

 

1.3. Teologia das religiões em perspectiva protestante 

Devo dizer de novo que uma teologia cristã  
que não seja capaz de empreender um diálogo criativo 
com o pensamento teológico das outras religiões perde 
uma ocasião histórica mundial e permanece provincial 

(Paul Tillich) 
 

 O tema das religiões ganha contornos com diferentes autores, que procuram fazer 

abordagens tendo como foco o pluralismo religioso e o diálogo inter-religioso. A 

constatação da pluralidade religiosa provocou a reflexão teológica, mais ainda em 

ambiente católico, mas também, em menor proporção, em ambiente protestante. O tema 

do pluralismo movimentou a teologia que, diante das demais tradições religiosas, 

procurou/procura refletir e dialogar. Tanto a teologia católica quanto a teologia 

protestante, se viram diante de um desafio: procurar entender esse pluralismo de fato, de 

princípio, de direito e, como consequência, tecer caminhos que possibilitem o diálogo 

inter-religioso, dentro de suas respectivas tradições, preservando, assim, os principais 

elementos constitutivos da teologia denominada cristã. É diante dessa realidade que, tanto 

católicos quanto protestantes, aceitaram o desafio, notadamente mais os primeiros e, 

ainda timidamente, os segundos. Assim, procurou-se uma melhor adequação, em termos 

de posições teológicas, diante da realidade inconteste das religiões e suas tradições, ritos, 

doutrinas, moralidade e ética. Com isso, uma primeira e discutível tentativa de 

classificação das posturas teológicas diante do desafio de compreender as religiões, se 
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deu a partir de três perspectivas: exclusivismo (só há uma religião verdadeira), 

inclusivismo (as demais religiões, de alguma maneira, são caminhos, mas enquanto 

apontam para o cristianismo) e pluralismo (a salvação não é exclusividade apenas do 

cristianismo). O autor que procura trabalhar com essas categorias é Faustino Teixeira. No 

seu texto, Teologia e pluralismo religioso (2012), Teixeira faz uma análise dos principais 

autores comprometidos com cada uma dessas categorias, dentre eles dois protestantes, 

Karl Barth – o qual Teixeira o qualifica como exclusivista – e Paul Tillich, o qual o autor 

tem dificuldades em colocá-lo em uma das categorias: “Não é fácil enquadrar a reflexão 

de Tillich sobre as religiões entre os tradicionais paradigmas existentes” (TEIXEIRA, 

2012, p. 53). Já, o também teólogo católico Paul F. Knitter, prefere nomear as distinções 

teológicas diante do pluralismo religioso como “modelos”. No seu texto, Introdução às 

teologias das religiões (2008), Knitter classifica as posições teológicas diante do 

pluralismo religioso como: modelo de substituição (somente uma religião verdadeira); 

modelo de complementação (o Um dá completude aos vários); modelo de mutualidade 

(várias religiões, em diálogo); modelo de aceitação (várias religiões verdadeiras). Esses 

dois textos, demonstram as dificuldades em categorizar e tematizar a pluralidade 

religiosa, mesmo a partir de um enquadramento cristão. Isso já demonstra a amplitude do 

tema, bem como também a necessidade em apontar outras vertentes de reflexão. Ainda 

que as categorias sejam diversas, há um consenso de que a pluralidade religiosa convoca 

e provoca à teologia a refletir sobre a questão do pluralismo religioso: 

 
A teologia das religiões se tornou um dos capítulos mais vivos da teologia 
contemporânea. Somos tentados a dizer que, assim como o ateísmo e a 
secularização foram o horizonte em função do qual a teologia da segunda 
metade do século XX reinterpreta as grandes verdades da fé cristã, o 
pluralismo religioso tende a vir a ser o horizonte da teologia do século 
XXI e ele nos convida a revisitar os grandes capítulos de toda a dogmática 
cristã (GEFFRÉ, 2013, p. 43).  

 

A discussão em torno do tema – teologia e sua relação com as religiões – tem sido 

profícua e necessária em tempos de cultura globalizada e, ao mesmo tempo, fragmentária. 

Além disso, a teologia tem como uma das suas tarefas pensar a relação das religiões com 

o meio ambiente, mas, principalmente, responder e refletir as consequências que a 

economia de mercado, na sua versão mais agressiva, a neoliberal, tem fomentado na 

cultura contemporânea, como a desvalorização de bens simbólicos do ser humano que o 

dignifica na sua dimensão cultural e societária, forjando, cada vez mais, uma acirrada 
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corrida consumista, atrelando à existência humana o ato de comprar e lucrar como bens 

simbólicos por excelência.  

Diante desses e outros desafios que a contemporaneidade e as religiões impõem 

para a teologia, é que se percebe que é possível iluminar caminhos. Aqui, neste primeiro 

capítulo do nosso trabalho, nos ocupamos de pensar uma linguagem teológica diante do 

pluralismo religioso de recorte protestante. Sabemos que o debate em torno do tema conta 

com diferentes enfoques e perspectivas. Esse desafio se constitui motivador, uma vez que 

a temática – a relação entre teologia e as religiões –, está envolvida na terminologia 

conhecida como teologia das religiões ou teologia do pluralismo religioso. Reflexão que 

vem somando articulações de teólogos católicos e protestantes, principalmente dos 

primeiros e, escassamente ainda, dos segundos. Por esse dado, teólogos católicos, em 

diversos lugares e de diferentes percepções teológicas, contribuíram para a temática de 

maneira intensiva, produzindo grandes obras25 de destaque nesse campo, que segue ainda 

incipiente, sendo denominado como “Teologia das Religiões”, “Teologia do Pluralismo 

Religioso” ou, ainda, “Teologia Ecumênica das Religiões”. Assim, sabemos que essa 

terminologia (teologia das religiões) procura ser uma chave de leitura, a partir da teologia 

cristã, que tem como fim proporcionar uma reflexão em tempos de pluralismo religioso 

(TEIXEIRA, 1995, p. 12). Nesse intento, a teologia das religiões quer ser promotora de 

uma reflexão em que a teologia cristã, com seu arcabouço teológico, tenha condições 

sistêmicas para o diálogo com outras expressões religiosas, mas tendo como pré-condição 

uma revisão de seus pressupostos teológicos para que seja possível uma abertura para o 

outro que também, assim como o cristianismo enquanto experiência religiosa, possui 

valores teológicos e pontos comuns que possibilitam o diálogo. Por essa razão, que 

Claude Geffré (2013, p. 43) sintetiza: “Teologia das religiões se tornou um dos capítulos 

mais vivos da teologia contemporânea”. Ou seja, a primeira tarefa da teologia nesse tempo 

é produzir uma teologia das religiões que tenha como principal foco o pluralismo 

religioso. Nessa direção, em alinhar teologia cristã das religiões e pluralismo religioso, 

está José María Vigil (2006, p. 13), que sentencia: “A teologia das religiões ou do 

pluralismo religioso é teologia, ou seja, reflexão à luz da fé sobre pluralismo religioso, 

quer dizer, sobre a pluralidade das religiões, sobre o fato de que a religião não seja uma, 

senão muitas”. O conceito (teologia das religiões), ao que tudo indica, está condicionado 

                                                            
25 Estamos nos referindo as obras de teólogos como: DUPUIS (1999); VIGIL (2006); TEIXEIRA (1995); 
KNITTER (2008).  
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à reflexão que a teologia cristã faz, ou procura fazer, a partir de sua própria concepção 

teológica, sobre as demais religiões. Nesse sentido é uma teologia cristã das religiões. Um 

esforço legítimo e necessário. Hoje, o tema da teologia das religiões tem sido amplamente 

disseminado por diversos autores cristãos que procuram colocar em pauta a necessidade 

de uma reflexão séria que contemple um status de alteridade em relação às demais 

religiões, e esse empreendimento tem proporcionado profundas e interessantes 

contribuições para o debate. Esse trabalho caminha nessa direção.  

Dentro da perspectiva católica, pelo que percebemos, a temática se dá em torno 

da questão salvífica, havendo debates entre teólogos católicos que se dividem em distintas 

perspectivas, sendo a eclesiológica, cristológica e teocêntrica, quanto ao alcance da 

salvação em outras tradições religiosas (DUPUIS, 1999, p. 258-260). Discussão 

necessária, mas, no nosso entender, não premente, uma vez que há algo anterior à 

interpretação doutrinária ou ritualista de uma determinada tradição religiosa, que se 

constitui como fenômeno que não se dá, precisamente, como um dado sistematizado e 

definido doutrinariamente. Além disso, os teólogos católicos que se aventam na tarefa de 

refletir uma teologia das religiões, estão, detidamente, preocupados com os documentos 

que a Igreja sancionou para o tema a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965). Quando 

os teólogos católicos estão lidando com os documentos da Igreja, não os tratam de 

maneira acrítica: “Num tempo marcado pela dinâmica do pluralismo religioso e pelo 

desafio imprescindível do diálogo, determinados documentos emitidos pelo Magistério 

eclesiástico acabam provocando perplexidade ou dúvidas com respeito às reais intenções 

de abertura anunciadas pela Igreja Católica” (TEIXEIRA, 2014, p. 137). Ainda com 

“perplexidade ou dúvidas”, os teólogos católicos precisam atentar para os documentos 

que não podem ser ignorados. Teixeira, por exemplo, procura, de certa maneira, 

interpretar os documentos de modo positivo, mesmo admitindo problemas. Algo que ele 

faz, com muito esmero, na segunda parte da sua obra Teologia das religiões (1995). 

Já no universo protestante, por não ter um filtro centralizador que conduza a 

reflexão teológica a partir de um polo imbuído de autoridade revelacional como é na 

Igreja Católica (Tradição/Magistério) – ainda que a Bíblia, no ambiente protestante tenha 

essa tarefa, e na versão conservadora do protestantismo a tutela revelacional passa pelo 

literalismo da interpretação histórico-gramatical –, a teologia das religiões caminha de 

maneira esporádica, a partir de alguns autores. Isso se dá, porque no protestantismo “a 

fragmentação do mundo protestante e sua individualidade na interpretação das Escrituras 
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impedem que apontemos um teólogo, ou mesmo um concílio, como representantes do 

pensamento protestante” (PEDREIRA, 1999, p. 75). Para alguns autores, essa 

fragmentação é um fator negativo para os protestantes, porque assim o protestantismo não 

teria condições de formular uma reflexão teológica sobre as demais religiões de maneira 

abrangente e concorde, por não ter um alcance maior nas suas propostas e um centro de 

fomentação comum. Como vimos, a Reforma contribuiu de maneira muito significativa 

para esse quadro de pluralidade. Mesmo que o mundo protestante tenha promovido 

encontros missionários e, nesses encontros, o tema das religiões foram veiculados, essas 

conferências “são proveitosas do ponto de vista social e cultural, mais ainda não fecundas 

do ponto de vista teológico” (ROUNER, 1986, p. 117). Não havendo um único modo de 

compreender as religiões, uma única interpretação teológica, um concílio definidor ou 

documentos reguladores, entendemos que o protestantismo tem condições, por natureza 

político-teológica, de fomentar propostas em linguagem teológica que contempla o 

pluralismo religioso, sem, precisamente, ser tutelada por uma instituição eclesiástica ou 

um código ordinário de controle teológico, mesmo sendo a Bíblia um fator de norma 

consensual na elaboração teológica – ainda assim a mesma não contempla, de maneira 

satisfatória e inequívoca, antes com ambiguidades, o tema das religiões. É dentro desse 

cenário que é possível aventar na produção de uma teologia das religiões em perspectiva 

protestante, sendo um caminho interessante, dada as circunstâncias do ethos protestante. 

É a conclusão, por exemplo, de Leroy Rouner (1986, p. 117): “Mais interessante é o 

esforço de alguns pensadores protestantes, individualmente, no sentido de forjar uma 

teologia das religiões”.  

Esse será o nosso próximo passo nessa tarefa de fomentar uma linguagem 

teológica que contemple o pluralismo religioso a partir da teologia protestante. Nesse 

sentido, procuramos acolher a reflexão teológica de dois autores que procuraram colocar 

no seu horizonte o tema das religiões. Esses teólogos elencados merecem o devido 

destaque porque, de maneira diretiva, contribuíram para o fortalecimento de uma teologia 

das religiões.26 No momento, nos deteremos em dois autores que contribuem para o 

fortalecimento da teologia das religiões a partir da perspectiva protestante. Paul Tillich, 

pelo seu contexto histórico, não pode ser identificado como um expoente da teologia das 

                                                            
26 Desde já, lamentamos a ausência de teólogas protestantes nessa lista, uma vez que há, no campo católico, 
mulheres, devidamente reconhecidas, que estão produzindo textos relevantes para a temática de teologia 
das religiões a partir do pluralismo religioso e do diálogo inter-religioso. Dentre essas mulheres, 
mencionamos Ivone Gebara. Teóloga que será uma interlocutora no nosso trabalho mais adiante.  
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religiões, antes um teólogo da cultura que se ocupou com a história das religiões, 

intensificando a sua reflexão a partir do encontro que teve com budistas no Japão (1960). 

Jürgen Moltmann, principal referência desse trabalho, por colocar como uma das 

preocupações centrais das religiões as principais questões sociais, convocando as 

expressões religiosas para compor uma alternativa dentro desse quadro global do atual 

momento do mundo. Será a partir desses dois autores elencados, que pretendemos indicar 

uma concepção teológica em que a linguagem seja plausível a partir de um contexto de 

pluralidade. 

 

1.3.1. Revelação e fé: Paul Tillich 

Na extensa produção teológica de Paul Tillich, fazendo os devidos recortes, 

naturalmente, encontramos uma linguagem teológica que contribui para o debate do 

pluralismo religioso e que não passa, necessariamente, pelas três comumente conhecidas 

vias da discussão (exclusivista, inclusivista e pluralista).27 Isso, certamente, não significa 

que não seja possível formular uma teologia cristã das religiões a partir do pensamento 

de Tillich, algo que pesquisadores já formularam.28 No nosso caso, optamos por acolher 

a percepção tillichiana sobre revelação e fé, com seus desdobramentos. É a partir desses 

dois temas, ainda que abordados de maneira muito suscita, que pretendemos expor uma 

linguagem teológica que favoreça, a partir do tema revelação e fé, uma condição para se 

pensar o pluralismo religioso. 

De acordo com Tommy Akira Goto (2004, p. 110), Tillich quando desenvolve o 

seu principal método, o da correlação, resgata a fenomenologia para investigar o ser. 

Antes de procurar os fundamentos metafísicos do ser, Tillich procura o fundamento 

originário do ser, ou seja, não se parte da metafisica para compreender o ser humano, pois 

ela (a metafísica) já seria um recurso hermenêutico. A fenomenologia está presente na 

teologia sistemática como instrumento analítico dos conceitos teológicos (GOTO, 2004, 

p. 124). Um desses conceitos é o da revelação. Ela é analisada fenomenologicamente 

“porque parte da experiência individual e não de construções especulativas” (GOTO, 

                                                            
27 “De início é preciso compreender que Tillich não foi um teólogo das religiões e nunca elaborou uma 
teologia do pluralismo religioso. Ele foi principalmente um teólogo sistemático e um teólogo da cultura” 
(BALEEIRO, 2018, p. 250).  
28 Ver: MATHIAS, Luiz Guilherme Kochem. Teologia sistemática e religiões mundiais: aproximações 
tillichianas ao tema da pluralidade religiosa. (Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Ciências 
da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG). Juiz de Fora: UFJF, 2013.  
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2004, p. 126). Para o nosso propósito, frisamos que a manifestação do sagrado como 

fenômeno (aquilo que aparece à consciência, seguindo Edmund Husserl, filósofo que 

Tillich compartilha) possibilita, per si, o pluralismo religioso, sendo a manifestação da 

diversidade religiosa enquanto momento subsequente à dimensão do sagrado. Foquemos 

no aspecto revelação. 

A aproximação de Tillich com o tema da história das religiões sempre foi uma 

preocupação no seu pensamento e trajetória de vida. Essa preocupação não começou com 

a sua viagem ao Japão (1960). Ocorre que depois dessa viagem, e em decorrência do 

diálogo que Tillich teve com budistas, proporcionou à ele uma maior percepção quanto à 

pluralidade religiosa. Nas suas conferências com o colega Mircea Eliade, na Universidade 

de Chicago (1965), foi possível Tillich contribuir, ainda mais, como teólogo sistemático, 

ao debate em torno da teologia das religiões. Depois do seu falecimento, alguns dias após 

a apresentação de sua conferência, Eliade organiza suas preleções e um importante texto, 

ainda que curto, nos dá a possibilidade de vislumbrar alguns apontamentos no seu 

pensando quanto ao desafio das religiões. Trata-se do texto O significado da história das 

religiões para o teólogo sistemático (1976).  

Nessa conferência, Tillich (1976, p. 95-118) trata de duas posturas, igualmente 

radicais em seu tempo, de teólogos frente às demais religiões. Karl Barth é classificado 

como um teólogo que rejeita as demais religiões, com exceção da sua própria, e, por outro 

lado, teólogos que postulam uma teologia-sem-Deus, provavelmente uma referência ao 

movimento teológico conhecido como “teologia da morte de Deus” tendo como 

principais expoentes William Hamilton e Thomas Altizer, que defendem uma total 

secularização frente à religião (CALVANI, 2010, p, 154). Uma das conclusões de Tillich 

é de que “as experiências revelatórias são universalmente humanas. Existe revelação em 

todas as religiões porque Deus sempre deu testemunho de si mesmo” (CALVANI, 2010, 

p. 154). No seu pequeno texto, Tillich fornece cinco passos para uma análise da história 

das religiões e o terceiro procura colocar a fenomenologia como critério de avaliação, ou 

seja, “o terceiro passo consiste em apresentar uma fenomenologia da religião, mostrando 

os fenômenos, em especial aqueles que se revelam na história da religião: símbolos, ritos, 

ideias e diversas atividades” (TILLICH, 1976, p. 116). Tomando a fenomenologia como 

suporte metodológico, é possível perguntar por algo anterior ao fenômeno religioso. Essa 

pergunta nos remete ao conceito tillichiano da revelação. Em correlação à revelação há a 

razão. Como aqui o espaço é limitado para o detalhamento da compreensão tillichiana de 
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razão, importa saber que para ele razão contempla uma dimensão ontológica. Há uma 

profundidade na razão que possibilita “apontar para a verdade-em-si, isto é, ao poder 

infinito do ser e do ultimamente real” (TILLICH, 2005, p. 93). Em diversos âmbitos da 

vida humana, a razão se manifesta principalmente na sua dimensão espiritual. É neste 

âmbito que a razão pergunta pela revelação. Com todos os dilemas e conflitos aglutinados 

na razão, a revelação se faz necessária “pois é justamente a revelação que mostra 

claramente a condição da razão e vem ao encontro das perguntas e anseios que, desde esta 

condição, ela formula ou expressa” (MUELLER, 2005, p. 62-63). Sendo assim, “a 

revelação é a manifestação daquilo que nos diz respeito de forma última. O mistério 

revelado é nossa preocupação última, porque é o fundamento de nosso ser” (TILLICH, 

2005, p. 123). Essa ideia focada na história das religiões é elucidativa enquanto 

manifestação do pluralismo religioso, pois os eventos reveladores sempre foram descritos 

como acontecimentos que chocam, transformam, exigem; que são significativos de forma 

última. Eles procedem de fontes divinas, do poder daquilo que é santo e que, portanto, 

possui uma reivindicação incondicional sobre nós. Só o mistério que é de preocupação 

última para nós aparece na revelação (TILLICH, 2005, p. 123). É essa preocupação última 

que possibilita o encontro com as religiões: “A revelação última e perfeita do cristianismo 

pode também ser encontrada nas outras religiões, expressa em outros símbolos” 

(BALEEIRO, 2018, p. 261). A religião se dá como fenômeno de algo que a precede. 

Portanto, a religião se dá dentro da dimensão ontológica do ser humano. Com isso, é 

possível conceber o pluralismo religioso como um fato subsequente da própria condição 

humana que, nas contradições da razão, pergunta pela revelação sendo essa pergunta 

ontologicamente possível porque se encontra com a preocupação última do ser humano. 

“A revelação para Tillich tem um significado bem preciso, identificando-se com aquilo 

que diz respeito ao ser humano ‘de forma última’” (TEIXEIRA, 2012, p. 54). A partir 

disso, “nenhuma religião pode alimentar a pretensão de ter o monopólio da revelação 

divina” (TEIXEIRA, 2012, p. 54). É plausível, então, dizer que “Tillich soube identificar 

com grande delicadeza a presença da universalidade e riqueza dos ‘dons’ de Deus, que 

sempre antecedem a dinâmica da busca religiosa realizada pelos seres humanos” 

(TEIXEIRA, 2012, p. 54).  

Na Teologia Sistemática (2005), Tillich pontua os meios pelos quais a revelação 

pode se manifestar. Dentre eles, ele destaca a natureza, ou seja, os objetos naturais são 

portadores de revelação (TILLICH, 2005, p. 131). Mesmo a natureza tendo essa condição 
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de ser meio de revelação, Tillich argumenta de que isso não significa uma revelação 

natural. A teologia natural, como ficou conhecida, também foi alvo de críticas e teve como 

um dos principais opositores Karl Barth. Para Tillich (2005, p. 132), não pode haver 

revelação natural, “pois se é conhecimento natural não é revelação, e se é revelação ela 

torna extática e milagrosa a natureza”. A revelação se dá no processo em que a razão 

levanta a questão do fundamento do ser – conceito chave no sistema teológico tillichiano 

– mas nem a revelação natural (como consequência a teologia natural) pode dar a resposta, 

apenas a revelação pode respondê-la (TILLICH, 2005, p. 132). Assim, “a revelação 

pertence à autocompreensão de toda a religião, que sempre se considera a si mesma 

criação divina, e não meramente humana” (TORRES QUEIRUGA, 1995, p. 20). Essa 

sentença coloca a revelação como sendo algo anterior à expressão religiosa, ou seja, “a 

religião é a tomada de consciência da presença do divino no mundo” (TORRES 

QUEIRUGA, 1995, p. 21). Essa tomada de consciência, em Tillich, é a percepção do 

mistério último que toca incondicionalmente. Nesse sentido, o reconhecimento do 

pluralismo religioso, a partir de Tillich, se dá quando a concepção da preocupação última 

e suprema (Ultimate Concern) passa a ser o critério de encontro entre as religiões 

(RIBEIRO, 2014, p. 47). Quando esse for o critério, a revelação passa a ser uma 

consequência ontológica da razão, tornando possível o reconhecimento de que as demais 

tradições religiosas contemplam em suas manifestações a presença do sagrado. É neste 

sentido que Geffré (2013, p. 113) tem razão quando diz que “a experiência do sagrado, 

como experiência da preocupação última, que é o ponto de convergência de todas as 

religiões”. 

Um outro aspecto do pensamento tillichiano que destacamos, para que assim 

possamos contribuir com uma linguagem teológica que abarque o pluralismo religioso, é 

a fé.  

Partindo da assertiva de que “fé é estar possuído por aquilo que nos toca 

incondicionalmente” (TILLICH, 1985, p. 5), Tillich concebe a fé como algo intrínseco 

ao ser humano, como uma dimensão primeira deste. Uma realidade que envolve o ser 

humano e todas as suas características e não apenas uma parte ou função, se é que é 

possível dividi-lo; ela é mais que uma função ou dimensão humana, ela “ultrapassa cada 

uma das áreas da vida humana ao mesmo tempo em que se faz sentir em cada uma delas” 

(TILLICH, 1985, p. 8). Essa fé tem como fonte o incondicional, ou seja, a preocupação 

última que para Tillich é a “capacidade de transcender o fluxo contínuo de experiências 
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finitas e passageiras” (TILLICH, 1985, p. 10). O incondicional não é necessariamente 

Deus, mas este pode ser perfeitamente um símbolo do incondicional por ser este (Deus) 

expresso por meio de uma linguagem simbólica. Deus, nesse caso, seria símbolo de Deus. 

O incondicional não seria confundido com Deus, por ser, antes, uma leitura posterior – 

no caso aqui do cristianismo –, do incondicional.29 Aquilo que Tillich chama de 

preocupação incondicional da fé, se dá em duas dimensões que não se opõem, mas que 

se complementam: são os aspectos objetivo e subjetivo da fé. O aspecto subjetivo se 

encontra no “ato de crer” e o aspecto objetivo se encontra no “que se crê” (TILLICH, 

1985, p. 11). O ato de crer é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente, 

mas o destino que se dá para aquilo que toca incondicionalmente passa a ser o objeto de 

devoção que pode ser a religião, como também a nação, como Tillich costuma 

exemplificar para desqualificar o regime nazista e outras formas de totalitarismo 

(TILLICH, 1985, p. 12). É neste sentido então que fé pode se tornar idolátrica. Isso ocorre 

quando há uma confusão entre o subjetivo e o objetivo. Quando não há uma distinção 

entre esses dois elementos, a fé se transforma em idolatria. O aspecto idolátrico da fé, 

segundo Tillich, é quando coisas passageiras e finitas são colocadas como incondicionais, 

quando na verdade são condicionadas pelo ambiente vivencial, pela cultura ou pelo 

dogma. O perigo de fazer ídolos é corrente. Essa possibilidade acontece quando o objeto 

que se crê passa a ser o ato de crer, ou seja, quando aquilo que deveria ser símbolo do 

incondicional tornar-se o absoluto, sendo colocado no lugar do incondicional (TILLICH, 

1985, p. 64).  

A fé em Tillich se dá na dinâmica da vida. Uma vez sendo ela, a fé, uma realidade 

do ser humano que não pode ser confundida com o conhecimento, com a vontade e nem 

mesmo com o sentimento, fé passa a ser o elemento primordial da vida; a responsável por 

integrar o ser humano à sua preocupação última e por fazê-lo caminhar em direção ao 

sagrado. Este estar em direção a algo, por si só já qualifica a dinâmica da vida por meio 

da fé. Essa dinâmica se dá no movimento, no impulso para algo; não pode ser estático, 

rígido, mas sempre sendo um processo contínuo de fé. Sendo assim, a fé não pode ser 

enquadrada em códigos definidos, muito menos em concepções dadas a priori, antes é 

um convite a ser, a fazer, a compreender. 

                                                            
29 No caso do protestantismo, especificamente, é bom frisar que o “princípio protestante implica uma não 
absolutização de qualquer expressão de religiosidade – e isso não exclui desta crítica a Igreja cristã! Tillich 
rompe com o monopólio da revelação de Deus apenas no evento Cristo abrindo possibilidades de revelações 
preparatórias através da Presença Espiritual” (ABREU, 2008, p. 192).  
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A vida vivida a partir da nomeação do incondicional, carrega suas ambiguidades 

(TILLICH, 1985, p. 65-68). Nunca é um fato em si concretamente sem a possibilidade de 

elementos como a dúvida, por exemplo. Além da dúvida, a fé tem na sua dinâmica a 

coragem, porque esta se arrisca em crer e considera possível o fracasso em se crer. É a 

partir dessas tensões que a fé pode ser viva, contagiante e um descobrir. Viver a partir da 

fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente e, ao mesmo tempo, é 

arriscar-se no direcionamento dessa fé (o que se crê) e isso demanda coragem. A dúvida 

pensada a partir do dogma é elemento nocivo à fé; é uma temeridade porque a fé não pode 

conviver com a possibilidade de duvidar. Assim a ausência da dúvida provoca o 

surgimento de ídolos. A dúvida que Tillich pontua, como parte inseparável da fé, não se 

dá em torno de fatos ou consequências lógicas (TILLICH, 1985, p. 17). A dúvida é 

elemento que favorece a fé, pois sem esta não haveria a coragem que encara o risco da fé 

(TILLICH, 1985, p. 18).  

A fé para ser verbalizada necessita de uma linguagem. A linguagem é 

extremamente necessária, do contrário não haveria conteúdo para a fé. A questão é a 

construção da linguagem de fé, não uma linguagem que encerra em si mesma a condição 

de dizer tudo sobre o sentido último, mas que possa dar pistas para um descobrir e 

vivenciar. Por essa razão, que uma linguagem teológica precisa ser simbólica, uma vez 

que “os símbolos são aquilo por meio dos quais as religiões expressam o incondicional 

universal presente nas suas experiências revelatórias” (BALEEIRO, 2018, p. 261). Para 

Tillich (1985, p. 30), portanto, a “linguagem simbólica consegue expressar o 

incondicional”. Para ele símbolos “indicam algo que se encontra fora deles” (TILLICH, 

1985, p. 31). A linguagem simbólica permite um pertencimento naquilo que ela indica, 

pois desta maneira ela nos remete a níveis de realidade tornando acessível a realidade do 

incondicional. O símbolo carrega em si a máxima possibilidade que o ser humano tem 

em exprimir a linguagem da fé (HIGUET, 2012, p. 89). Neste sentido não seriam as 

proposições teológicas a única maneira de expressar o conteúdo da fé, antes “a linguagem 

da fé é a linguagem simbólica. A fé enquanto fato de ser tomado por uma preocupação 

absoluta não possui outra linguagem” (HIGUET, 2012, p. 89). É por essa razão, que “a 

linguagem da teologia ou das religiões são linguagens essencialmente simbólicas” 

(HIGUET, 2012, p. 89). O símbolo tem a capacidade de colocar diante de nós a realidade 

que ele representa (HIGUET, 2012, p. 89). Neste sentido Deus passa a ser símbolo de 

Deus, ou seja, quando atribuímos a ele amor, justiça, bondade e cuidado (TILLICH, 1985, 
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p. 34). Essa linguagem é possível porque Deus passa a ser símbolo daquilo que nos toca 

incondicionalmente; ele passa a ser o conteúdo da fé, mas com o seu respectivo risco. 

Em Tillich, temos uma linguagem teológica que pensa a revelação, um tema tão 

fundamental para a teologia cristã, não a partir de um núcleo duro e enrijecido pelo 

dogma. Em Tillich encontramos uma linguagem teológica em que há uma distinção entre 

a preocupação última e as formas concretas dessa preocupação, ou seja, há uma “distinção 

entre a essência da revelação e sua forma concreta e histórica” (RIBEIRO, 2014, p. 51). 

Com a percepção de que a revelação, ainda que Tillich não relativize a figura de Cristo, 

fazendo uma distinção entre o Cristo (Logos) a sua manifestação histórica em Jesus,30 não 

é algo circunscrito ao cristianismo, antes é um fenômeno que toca incondicionalmente, e 

tem na fé uma manifestação do incondicional. Aqui temos uma linguagem teológica em 

Tillich que contribui, de maneira significativa – uma vez considerando o seu momento 

histórico, bem como o seu reconhecido destaque na teologia contemporânea –, para que 

tenhamos uma concepção de que as religiões, dentro da sua dimensão histórica, abriga a 

manifestação do Absoluto e que colhe, como todas as expressões religiosas, fragmentos 

dessa manifestação através da revelação.31 Assim, o pluralismo religioso pode ser lido a 

partir de uma linguagem teológica que não absolutiza nenhuma manifestação religiosa na 

história, nem mesmo trata a fé, e suas mediações simbólicas, como um fim em si mesma. 

 

1.3.2. Religiões e promoção da vida: Jürgen Moltmann  

 Assim como Tillich, o teólogo alemão Jürgen Moltmann tem uma extensa 

produção bibliográfica. Conhecido como o “teólogo da esperança” a partir da década de 

1960, Moltmann ganhou um destacado espaço na reflexão teológico quando procurou 

pensar a escatologia teológica com a filosofia da esperança do filósofo Ernst Bloch. 

Moltmann será o principal interlocutor desse trabalho como um referencial teórico para 

se propor uma teologia das religiões em perspectiva protestante, a partir da sua concepção 

trinitária.  

                                                            
30 “O evento de Jesus enquanto Cristo é um símbolo cristão que aponta para algo que está presente em 
outras religiões” (BALEEIRO, 2018, p. 262).  
31 “Tillich indicou que a base religiosa universal é a experiência do Santo dentro do finito. O Santo, como 
realidade teológica e espiritual fundamental, surge nas coisas finitas e particulares, tanto nas concretas como 
nas universais [...]. A experiência do Santo, como vivência do Ultimate Concern, é a convergência de todas 
as religiões e permite um critério comum para o diálogo inter-religioso” (RIBEIRO, 2010, p. 58). 



78 
 

Nesse momento, gostaríamos de destacar a contribuição desse renomado teólogo 

para o tema das religiões, realçando uma linguagem teológica que procura articular as 

tradições religiosas na suas dimensões teológica e ética, com os desafios que são 

prementes no mundo. É bom deixar claro que Moltmann não procura se enquadrar nos 

modelos ou paradigmas (exclusivista, inclusivista, pluralista) quanto à teologia das 

religiões (discutiremos esse tema no capítulo três deste trabalho). Ainda assim, Moltmann 

(2000a, p. 250) não se omite em emitir a sua opinião quanto a realidade do pluralismo 

religioso: “O pluralismo [...] não é uma teoria metarreligiosa de inter-relação de tradições 

religiosas, mas sim aceitação patente da realidade de outras comunidades religiosas, da 

coexistência com elas”. Não obstante a esse reconhecimento, Moltmann não se recusa a 

fazer algumas considerações quanto ao status do pluralismo que ele julga está em vigor, 

pelo menos em alguns contextos: “Diferentes tradições religiosas perdem sua capacidade 

de serem os elementos de união das sociedades e, em lugar disso, se convertem em meras 

opções para que os consumidores religiosos selecionem segundo seus motivos privados, 

motivos que não são discutidos” (MOLTMANN, 2000a, p. 251). A crítica do autor se dá 

a partir de um pluralismo que relativiza as tradições religiosas, colocando-as como 

produtos a serem consumidas sem, necessariamente, a devida atenção para o potencial de 

construção social como fomentadoras de temas da sociedade. Para Moltmann (2000a, p. 

251), “as religiões entram no mercado como objetos de eleição subjetiva, do mesmo modo 

que marcas de pasta de dente ou detergente para a louça”. A crítica de Moltmann, 

portanto, ao pluralismo religioso não se dá no seu reconhecimento, antes a sua crítica está 

concentrada na relativização das religiões, colocadas no mercado religioso como uma 

opção para uma sociedade marcada pelo consumo (MOLTMANN, 2000a, p. 251). Nesse 

sentido, o pluralismo religioso não pode ser apenas aceitável, mas também indesejável, 

porque contribui para ampliar as possibilidades subjetivas, enquanto reprime “a 

possibilidade de que os símbolos religiosos medeiem uma realidade objetiva” 

(MOLTMANN, 2000a, p. 251). Em outras palavras, “o pluralismo religioso passou a ser 

tolerado, aceito e valorizado na medida em que a religião deixou de ser o fundamento 

ideológico da ordem social, quando ela deixou de ser importante para a manutenção da 

ordem social” (SUNG, 2016, p. 196). A postura de Moltmann (2000a, p. 251), diante do 

relativismo que possa estar presente no pluralismo religioso, é rejeitar uma atuação “para 

perpetuar a tolerância e o pluralismo em todo o mundo, enquanto condena todas as 

pretensões absolutas das tradições religiosas”. É nesse sentido que Moltmann pontua a 

relevância da participação das tradições religiosas, uma vez admitindo a pluralidade 
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religiosa, para que, dentro de suas respectivas percepções, contribua com assuntos 

comuns que atingem a todos, por isso a importância do diálogo entre as religiões. 

O eixo no qual Moltmann gira, se dá a partir das preocupações em torno de temas 

comuns ao ser humano e suas necessidades vitais, como sua sobrevivência (natureza), 

como também o convívio social (direitos humanos). Nesse sentido, o teólogo católico 

Geffré compartilha da mesma perspectiva que Moltmann. Ambos têm procurado colocar 

o tema do diálogo inter-religioso dentro de um contexto onde as preocupações humanas 

sejam valorizadas. Essa preocupação está presente em grandes organismos como o 

Parlamento Mundial das Religiões e a Conferência Mundial das Religiões para a Paz.32 

Organismos que procuram ser “um lugar de confronto e de diálogo das principais religiões 

do mundo a serviço da paz, da promoção dos direitos humanos e da preservação da 

natureza” (GEFFRÉ, 2013, p. 14). A discussão teológica entre as religiões tem o seu 

lugar, mas para Geffré a “aproximação das religiões entre si é profundamente coerente 

com nossa experiência histórica neste início do século XXI” (GEFFRÉ, 2013, p. 14). Um 

século que apresenta enormes desafios diante de problemas reais para o ser humano e sua 

dignidade, mas tendem a serem minimizados por setores que controlam a economia na já 

consagrada globalização. Ainda que o debate teológico seja relevante, por se tratar da 

transcendência, da revelação e da salvação, a dimensão ética também se apresenta como 

indispensável a partir do pluralismo religioso, uma vez que “todas as religiões devem ter 

em conta a ética dos direitos humanos e estar dispostas a reinterpretarem seus textos 

fundadores, suas tradições doutrinais e jurídicas em função de nossa nova experiência 

histórica” (GEFFRÉ, 2013, p. 15). É dentro dessa perspectiva, ou seja, favorecer um 

encontro entre as religiões onde preocupações emergentes do ser humano seja uma pauta 

prioritária, que trazemos a linguagem teológica de Moltmann.  

Há dois temas que perpassam as religiões na contemporaneidade: a paz e a 

violência. No 11 de setembro de 2001, o mundo contemporâneo conheceu a força 

devastadora do que chamamos, comumente, de fundamentalismo religioso. Depois desse 

trágico dia, o mundo vem, cada vez mais, tomando conhecimento do quanto a religião 

pode ser prejudicial ao ser humano, principalmente depois dos ataques à Paris em 2015. 

O mundo aprendeu a entender quais são os principais alvos dos temidos jihadistas, que 

                                                            
32 “Já existe uma ética nos ensinamentos religiosos, capaz de oferecer orientação diversa à esses 
desdobramentos globais funestos. Embora essa ética não ofereça soluções diretas para todos os imensos 
problemas mundiais, oferece a base moral para uma ordem individual e global melhor: uma visão capaz de 
afastar homens e mulheres do desespero, e as sociedades, do caos” (KÜNG; SCHMIDT, 2001, p. 15).  
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não apenas agem, mas pregam uma luta, a partir da violência, como necessária para a 

restauração da vontade de Allah. Não apenas o islã, como também o judaísmo e o 

cristianismo, carregam um histórico de violência, assim como as demais tradições 

religiosas no Oriente também. Por isso a paz é um tema igualmente fundamental, e as 

religiões são recipientes naturais de uma mensagem de paz, pelo menos deveria ser. 

Foi Hans Küng (2003, p. 7) quem popularizou a frase “não haverá paz no mundo 

sem paz entre as religiões. E sem paz entre as religiões não haverá diálogo entre as 

religiões”. A paz consistiu um importante elo entre as religiões. Com ela, as religiões 

podem visualizar os principais desafios do ser humano, o que não ocorre quando há 

guerras e intolerância. Faustino Teixeira (2014, p. 101), nos lembra que “a violência 

religiosa não faz parte da essência da religião, mas constitui um desvio ou traição do 

dinamismo mais profundo que anima a relação do ser humano com o mistério Absoluto”. 

Um caminho de paz abre um caminho para a justiça. 

A justiça está presente na trajetória das religiões, principalmente as monoteístas. 

Na tradição bíblica, a justiça está na pregação profética, há um Deus/Javé de justiça. É 

Tillich (1974, p. 179) quem aponta a justiça como um dos critérios para se julgar as 

religiões, inclusive o próprio cristianismo: “A justiça é um princípio que transcende a 

todas as religiões particulares e atribui um caráter condicional a exclusividade de qualquer 

uma delas”. No cristianismo, Jesus ensinou que os homens são aceitos pela justiça 

praticada, e não necessariamente pela religião confessada. Nesse sentido, segundo Tillich 

(1974, p. 175), falando sobre as três religiões proféticas, judaísmo, islamismo e 

cristianismo, elas “possuem como essência – apesar do seu secularismo, seu nacionalismo 

e a injustiça organizada – a busca profética da justiça”. 

As religiões têm força ética para promover mudanças. O Estado, comprometido 

com o mercado, ignora a grande maioria das pessoas que lutam pela sobrevivência. É 

neste sentido que as religiões podem contribuir. “A dor do mundo e o sofrimento dos 

pobres e excluídos traduzem um novo desafio para as religiões e apontam para um novo 

kairós hermenêutico para o encontro das religiões: dialogar para não deixar morrer” 

(TEIXEIRA, 2014, p. 101). As religiões não podem abrir mão de sua participação e 

atuação no atual contexto humano. Momento em que o mundo conhece o drama da 

imigração na Europa; a intolerância religiosa e o terror do estado islâmico; a brutalidade 

contra minorias que buscam seus direitos, como o atentando à boate Pulse, na Flórida 

(EUA) em 2016; a luta por direitos de populações negras no Brasil. Todos esses e muitos 
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outros, são temas que as religiões não podem se furtar. Mesmo porque, a justiça não é o 

principal foco do Estado. Em uma sociedade onde se depende, exclusivamente, da justiça 

legal, acentua-se muito mais a sua desumanidade. Assim, a sociedade ainda deve dar lugar 

“aos valores pregados pelas religiões, como a compaixão, o perdão, a atenção prioritária 

aos mais necessitados” (GEFFRÉ, 2013, p. 15). A justiça precisa ser um critério entre as 

religiões. A justiça, impulsionada pelas religiões, tem condições para assumir uma função 

instrumental de equidade nas relações humanas, como também promover uma justiça 

comprometida com a sobrevivência e manutenção da natureza. O critério para se avaliar 

uma religião, se dá na medida em que ela serve à humanidade. Se ela não “promove a 

identidade humana, o sentido e sentimento de valor das pessoas” (KÜNG, 2003, p. 147), 

ela favorece a desumanização. Se aceitarmos o fato de que “as grandes questões que 

afetam a humanidade e toda a criação requerem, por suposto, indicações teológicas 

consistentes” (RIBEIRO, 2014, p. 57), uma vez que são grandes e desafiadores os temas 

como a paz e a justiça, “são necessários eixos norteadores para que a reflexão teológica 

possua uma abrangência capaz de ser relevante diante dos desafios que a sociedade 

apresenta” (RIBEIRO, 2014, p. 57). Uma reflexão teológica engajada nesse contexto, 

pode contribuir para caminhos de paz e justiça. É nesse sentido que Moltmann procura 

articular suas concepções teológicas no atual momento do mundo.  

Moltmann (2008, p. 35) faz o mesmo apelo por paz entre as religiões, uma vez 

que “não sopra atualmente um vento de paz”. O pressuposto fundamental para as religiões 

é a paz, porque somente a partir dela será possível concentrar forças em temas comuns ao 

mundo: “Se as religiões mundiais quiserem realmente servir à vida do mundo, elas 

mesmas precisam primeiro ser capazes de viver a paz” (MOLTMANN, 2008, p. 35-36). 

É aqui que Moltmann (2012, p. 195) alude a um critério para as religiões quando entende 

que “a paz consiste politicamente na presença da justiça, não apenas na ausência de 

violência”. Ele lembra que o Deus bíblico promove a justiça e estabelece o direito. É um 

Deus que liberta escravos; faz justiça aos órfãos e viúvas e se faz presente junto aos 

abandonados e perdidos (MOLTMANN, 2007b, p. 81). O Deus bíblico se dá na prática 

da justiça e onde há injustiça, a sua ação é libertadora: “Deus também já está presente lá 

onde acontece a injustiça. Fazendo justiça aos que sofrem violência. O que é feito aos 

pobres e indefesos indiretamente é também feito a ele” (MOLTMANN, 2007b, p. 82). Os 

profetas reivindicam justiça diante dos desmandos do Estado. Há uma luta intensa pelo 

direito dos despossuídos, desfavorecidos e marginalizados da sociedade. Moltmann não 
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concebe uma justiça vingativa, onde os “maus” sofrem e os “bons” são bem-aventurados. 

A justiça, pela perspectiva bíblica, se dá no direito, ou seja, “a justiça de Deus é, ao mesmo 

tempo, aquela que cria o direito, mas também traz justiça à vida injustiçada. Desta forma, 

é uma justiça criativa. Deus faz justiça a quem sofre violência e põe em ordem quem 

comete o mal” (MOLTMANN, 2008, p. 72).  

Moltmann faz uma reflexão em torno desse tema justiça em um texto que tem 

como título Ética da esperança (2012). Essas preocupações perpassam todo o texto e a 

justiça ganha o seu devido destaque, juntamente com o tema da paz. Isso se dá, porque 

“somente a justiça assegura a paz” (MOLTMANN, 2012, p. 196). O autor faz um 

importante debate envolvendo diferentes abordagens, mas também as religiões, nosso 

interesse aqui. Ele faz uma crítica a segmentos dentro das religiões que não promovem a 

paz, mas, pelo contrário, fomentam o ódio e a intolerância. Nesse sentido, Moltmann 

lembra alguns episódios como os ataques do 11 de setembro de 2001 e o pronunciamento 

dos fundamentalistas assegurando o “castigo divino aplicado à Nova York 

‘homossexual’, como se Deus fosse um Deus dos terroristas” (MOLTMANN, 2012, p. 

201). Ele lembra também de casos como o tsunami na Indonésia que ocorreu em 2004, 

em que fundamentalistas atribuíram a catástrofe como castigo divino pelo país ter um islã 

muito tolerante. Essas posturas não contribuem para a promoção da paz, muito menos 

para a justiça. Há um clamor por justiça, principalmente por aqueles que são vítimas da 

violência. Tanto o cristianismo, o judaísmo quanto o islamismo, em suas ambiguidades, 

tem condições para promover caminhos de justiça. O judaísmo, como já mencionado, 

conhece um Deus de justiça, que luta pelos menos favorecidos. O cristianismo tem em 

Jesus o seu maior exemplo, de alguém que “se aplica aos doentes, não aos saudáveis; sua 

amizade abraçou os marginalizados, pecadores e coletores de impostos; ele estava com 

os perdidos, não com os bons” (MOLTMANN, 2012, p. 214). No islamismo, a própria 

raiz da palavra islam tem como derivação a palavra salam (paz). Em seu universo 

semântico, islam inclui conciliação e pacificação (ROCHA PINTO, 2010, p. 42). Um dos 

cinco pilares da fé no islã é a zakat – que não se encontra correspondente em português 

podendo ser traduzido como caridade. É um ensinamento expresso de doação e cuidado 

para com os pobres (ARANTES, 2008, p. 34). A concepção de justiça também está 

presente no islã, como em toda religião profética, desde o início com o profeta Maomé. 

Com o profeta, “os árabes foram elevados ao plano de uma grande religião ética, 

fundamentada na fé no Deus único e em um etos básico da humanidade, com claros 
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imperativos de mais humanitarismo e mais justiça” (KÜNG, 2004, p. 264). Moltmann 

(2016, p. 105) lembra, que “a misericórdia e a compaixão são louvadas em todas as 

religiões mundiais. Nesse sentido pode-se falar de um ecumenismo da comunidade 

religiosa, que deve tornar mais fecundo o seu diálogo em vista do sofrimento no mundo”.  

A busca por justiça se dá em torno dos direitos humanos, econômico e ecológico. 

Os problemas que afetam a todos, como os danos ao meio ambiente, e os conflitos sociais 

e econômicos, serão mediados pela justiça. A justiça seria o meio pela qual as religiões 

buscariam consenso na luta pelos “direitos humanos e os direitos da natureza” 

(MOLTMANN, 2012, p. 255). Esse caminho traz importantes contribuições, mas também 

é consciente de que essa tarefa se dá “em nível religioso explícito ou não, em formas 

institucionais ou de caráter mais espontâneo” (RIBEIRO, 2016a, p. 22). Essa busca por 

justiça, nem sempre encontra ressonância, as vezes é um caminho penoso que só vale a 

pena por um ideal de justiça. As tensões pelas quais o mundo passa como o fanatismo, o 

racismo e o terrorismo, as religiões não podem se furtarem. O atual cenário, que pode ser 

considerado pessimista, não dá sinais de melhoras quando os principais articuladores da 

condição humana é o Estado, a ciência e o sistema econômico. Geffré (2013, p. 24) nos 

lembra de que  

 
no momento em que o mundo contemporâneo está sob o signo da 
crescente dominação do técnico-econômico que ameaça o futuro do 
genoma humano e viola os direitos da terra, é vocação permanente das 
grandes tradições religiosas da humanidade serem instâncias de sabedoria 
que lembram que o homem não se define somente pela luta pelo lucro, 
pela manipulação da natureza e da vida. 

 

Uma vez as religiões podendo articular ações concretas em torno da paz, a busca 

pela justiça será uma contribuição salutar para o mundo. 

 

Considerações parciais 

 Este capítulo procurou trabalhar a temática do pluralismo religioso em algumas 

facetas, a fim de demonstrar uma linguagem teológica que tenha condições de diálogo 

com a realidade plural. Assim, observamos, num primeiro momento, as principais 

mudanças político-culturais que, direta ou indiretamente, causaram um certo impacto na 

configuração da religião no seu aspecto jurídico-político-social-teológico. Nesse sentido, 
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entendemos que a secularização é um tema que merece um certo destaque. Ainda que seja 

um conceito ambíguo e tenha inúmeros pesquisadores sobre o tema com diferentes 

perspectivas e abordagens, entendemos que, no caso da religião, há autores que constatam 

o fenômeno da secularização e suas consequências para a religião. Dentro desse tema, 

trouxemos a Reforma e seus efeitos para a religião, uma vez que esta foi uma propulsora 

do fenômeno. A Reforma destrona alguns critérios de autoridade (o Papa) e coloca em 

seu lugar outro (a Bíblia), ou seja, retira da Igreja a sua condição de detentora da verdade 

e coloca essa condição no indivíduo, na sua consciência. Essa mudança suscitou inúmeras 

questões, mas a principal delas, e que destacamos, foi a realidade plural do cristianismo, 

favorecendo, portanto, uma visão pluralista no mundo moderno.  

 Num segundo momento, passamos a olhar para a teologia e sua relação com a 

hermenêutica. Uma teologia que tenha o pluralismo religioso como contexto, precisa 

atentar para o aspecto narrativo do fazer teológico. Com isso, a teologia tem uma 

linguagem que procura compreender o universo religioso. É a partir desse aspecto da 

teologia, que procuramos pensar a relação entre revelação e linguagem, destacando que a 

linguagem exerce um papel proeminente quando o tema é revelação, uma vez que esta (a 

revelação), se dá, de maneira peremptória, na linguagem.  

 A fim de demonstrar a importância das tradições religiosas para a teologia 

protestante e de como uma linguagem teológica é plausível dentro do contexto de 

pluralismo religioso, olhamos para dois teólogos de reconhecido destaque na teologia 

contemporânea, Paul Tillich e Jürgen Moltmann. Os dois são diferentes quanto à métodos 

e abordagens teológicas. Tillich contribui para pensar a revelação em suas diferentes 

manifestações, não apenas no cristianismo. Sua abordagem ao tema se dá em relação a 

razão e a fé; e sua linguagem passa pelo símbolo como principal elemento de discurso 

hermenêutico-teológico. Moltmann, autor que segue sendo referencial do nosso trabalho, 

não tem, até o momento, uma teologia das religiões. Ainda assim, o autor se dedica ao 

tema em diversos textos, emitindo a sua opinião sobre a temática, mas também 

procurando contribuir com uma linguagem teológica que dialogue com o contexto de 

pluralismo religioso, como o autor reconhece ser o nosso atual momento no seu sentido 

positivo, ainda que critique duramente as tentativas de relativização das tradições 

religiosas e a constante investida para marginalizar as religiões do drama social. É aqui 

que Moltmann chama as religiões para a conversa, sendo que são elas a nutrirem um 

discurso que não se enquadra com as demandas do sistema capitalista; com a degradação 
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do meio ambiente; com a intolerância às minorias; com a ausência de direitos básicos de 

sobrevivência. A linguagem teológica das religiões, portanto, passa pela noção de justiça 

e paz. Aprofundaremos mais nesse tema no quarto capítulo desse trabalho. 

 A pluralidade das religiões é um dado inquestionável. Não que agora descobriu-

se essa realidade, pelo contrário, as religiões sempre estiveram presentes na sociedade, 

antes mesmo que essa diversidade religiosa fosse qualificada de pluralismo religioso. O 

que está se propondo no atual momento da teologia, é a reflexão e o diálogo a partir desse 

pluralismo e de como é possível convergências, ainda que as divergências sejam patentes 

entre as tradições religiosas. É por essa razão, que uma teologia das religiões é sempre 

bem-vinda, uma vez que há a oportunidade rever, repensar e reescrever uma teologia que 

procure criar pontes, ao invés de levantar muros. A teologia protestante na América Latina 

segue, ainda, com algumas notáveis exceções, deficitária nessa reflexão teológica. 

Algumas razões para isso procuraremos demonstrar no próximo capítulo. 
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2. TEOLOGIA PROTESTANTE LATINO-AMERICANA E 
PLURALISMO RELIGIOSO 
 
 
 
Considerações iniciais 

  Neste segundo capítulo, iremos tratar da relação entre teologia protestante na 

América Latina e pluralismo religioso. Para o que estamos propondo neste trabalho, 

dedicar um espaço para observar o modo como o protestantismo latino-americano, lidou 

com o tema da religião e sua pluralidade é importante. Entendemos que isso ajudará no 

sentido de focar qual ramo do protestantismo estamos tratando. Uma vez focando no 

segmento ecumênico-progressista que se formou no protestantismo latino-americano, 

teremos condições de trilhar o caminho para uma TEOPELAR. Com isso, este capítulo 

terá como objetivo demonstrar o encontro do protestantismo com o tema das religiões; o 

rosto ecumênico do protestantismo latino-americano; a ausência de uma teologia das 

religiões na teologia protestante latino-americana. Ao final dessa segunda parte do nosso 

trabalho, esperamos apontar as condições para se pensar uma TEOPELAR, tendo, num 

terceiro momento, a percepção trinitária de Jürgen Moltmann como um aporte teológico 

para se propor uma TEOPELAR (que será nosso quarto momento).  

 

2.1. O encontro do protestantismo com as religiões  

O interesse pelas religiões, no protestantismo,  
surgiu principalmente com a reflexão  

sobre a missão da Igreja 
(Magali Cunha) 

 

Enquanto que na Igreja Católica a questão do pluralismo religioso e o diálogo 

inter-religioso começou a ser pensado, de maneira sistemática, a partir do Concílio 

Vaticano II (1962-1965), no âmbito protestante isso se dá de maneira diferente, por não 

ter, enquanto sistema catalizador, o mesmo epicentro de discussões como na Igreja 

Católica com seus documentos basilares e Magistério. Portanto, não é possível apontar 

um marco definidor ou um nome majoritário, no protestantismo, para afirmar quando o 

processo de pensar as religiões começou no contexto protestante. Ainda assim, 

pesquisadores são unânimes ao colocarem o encontro do protestantismo com as demais 

religiões no contexto missionário: “O contato de alguns missionários com outras religiões 
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os fez descobrir nelas homens e mulheres portadores de uma conduta ética e espiritual 

muitas vezes superior à deles próprios” (PEDREIRA, 1999, p. 10). Não é exagero afirmar 

que, diferente do contexto católico que começa a sistematizar uma teologia das religiões 

a partir do Vaticano II, no caso protestante esse processo começa com missionários 

dando-se conta da minoridade do cristianismo em países de maioria islâmica, budista, 

hinduísta. Nesse sentido, é correto afirmar que o contato de missionários com a 

pluralidade religiosa, de fato, é o elemento embrionário para se pensar uma teologia 

protestante das religiões. De acordo com Magali Cunha (2007, p. 26), foi o movimento 

missionário que impulsionou a “inserção do pluralismo na agenda protestante”. Quando 

o movimento missionário de linha liberal no século XIX entrou em contato com outras 

expressões religiosas, “despertou um primeiro interesse protestante pelo conhecimento 

mais objetivo e profundo das religiões” (CUNHA, 2007, p. 26). O que causa escândalo é 

o divisionismo protestante. Foi a partir disso que se organizou movimentos de unidade, 

promovendo o ecumenismo entre as diversas denominações. Dessa forma, surgia o 

movimento ecumênico protestante em nível mundial: “A consciência do escândalo da 

divisão e a necessidade de cooperação e unidade no trabalho evangelístico representou a 

gênese do que hoje conhecemos como movimento ecumênico” (CUNHA, 2007, p. 26). 

Ocorre que lá, o movimento ecumênico não focou (ou ficou) apenas na unidade entre as 

igrejas, passou a pensar e discutir a realidade das religiões e isso se deu a partir das 

“conferências missionárias”. Destacamos uma em especial, a Conferência de Edimburgo. 

 

2.1.1. Conferência Missionária de Edimburgo 

 O fator “evangelização” sempre foi a força motriz do protestantismo missionário. 

O lema “ganhar almas para Cristo” no resto do mundo sempre foi a maior motivação para 

estar em lugares longínquos e, para isso, era necessário levantar a maior quantidade 

possível de recursos financeiros para custear a empreitada. Para que esse “mandato do 

Senhor” fosse cumprido, foi preciso se alinhar com ideologias de governos marcadas pelo 

colonialismo, bem como aproveitar o poderio bélico e econômico de potencias ocidentais 

como os Estados Unidos, por exemplo, nos séculos XIX e XX,33 para avançar na 

conquista missionária. A mentalidade no universo cristão-protestante, “dividia o mundo 

                                                            
33 “Nos Estados Unidos do século 19, o cristianismo era, em grande parte, uma religião do establishment 
[...]. Sentia-se pouco a tensão entre progresso e evangelho. Pelo contrário, considerava-se o avanço 
científico, de uma maneira bastante simplista, arauto do advento do reino de Deus” (BOSCH, 2009, p. 344).  
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em dois: o mundo cristão e o mundo não-cristão (Ocidente x Oriente). Pregar o evangelho, 

nesse sentido, significava livrar as pessoas do Oriente pagão e trazê-las à civilização” 

(CUNHA, 2011, p. 7). É dentro desse contexto que surge a primeira Conferência 

Missionária em Edimburgo, no início do século XX, 1910, com um apelo ecumênico.  

 A Conferência de Edimburgo (1910) não estava dentro de uma perspectiva aberta 

para as religiões. O ideal conquistador e civilizador na tarefa missionária estava em voga 

e Edimburgo surge como uma necessidade de aparar as arestas de possíveis contratempos 

nessa tarefa que envolvia as denominações protestantes em lugares de missão comum. 

Não por acaso que o planejamento da Conferência se deu por missionários estadunidenses 

e o alvo do encontro foi, num primeiro momento, “a possibilidade de evangelizar o mundo 

nesta geração” (BOSCH, 2009, p. 406). John Mott foi um dos participantes mais 

proeminentes na Conferência e sua percepção missionária marcou o tom do encontro e 

definiu a agenda missionária das igrejas para os anos que veriam (BOSCH, 2009, p. 408). 

 Além da comissão liderada por Mott e que teve maior influência na Conferência, 

houve uma comissão, de número 4, com um título ousado: “A mensagem missionária em 

relação ao mundo não-cristão”. O teólogo S. Wesley Ariarajah (2011, p. 15), de tradição 

metodista, pesquisador no tema “missão”, relata que os líderes dessa comissão, antes da 

Conferência, enviou “um questionário para centenas de missionários que estavam 

trabalhando no campo, em diferentes contextos religiosos”. A pergunta se deu sobre a 

relação do evangelho pregado pelos missionários e os valores nas outras religiões que 

tornavam possível relacionar o evangelho com essas religiões (ARIARAJAH, 2011, p. 

15). Aqui reside uma primeira impressão da relação dos missionários com outras 

tradições religiosas. A comissão ficou surpresa com as respostas: “Muitas das respostas 

falaram muito bem da vida religiosa de pessoas de outras tradições; alguns viam pontos 

de contato bastante claros; outros sentiam que as missões deveriam parar de considerar 

as outras religiões como erradas” (ARIARAJAH, 2011, p. 16). O relatório da comissão 4 

foi surpreendente, principalmente quando o tom da Conferência era “evangelizar o mundo 

nesta geração”. Não por acaso, segundo Ariarajah (2011, p. 16), que “o relatório da 

comissão 4 estava entre os melhores da Conferência, ‘pulsando com vida a cada 

parágrafo’, como um dos líderes se expressou”. Isso demonstra que o protestantismo de 

ímpeto missionário, estava começando a enxergar as demais expressões religiosas como 

plenamente relacionadas à Deus (ARIARAJAH, 2011, p. 16). Mas como o ímpeto 

missionário que reinava no século XX ainda era o conquistador-colonizador-civilizatório, 
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ainda que ecumênico para diminuir o escândalo das divisões entres as denominações 

protestantes que estavam com seus missionários em diferentes países, a comissão 4 não 

teve o mesmo tratamento que a comissão 1, liderada por Mott. Assim, “o Relatório Geral 

da Conferência deu pouca atenção a esta voz [comissão 4], e baseou sua mensagem final 

no trabalho da comissão 1, ‘Levando o evangelho a todo o mundo não-cristão’, que era 

presidida pelo próprio Mott” (ARIARAJAH, 2011, p. 16). Mas o trabalho da comissão 4 

não ficou nulo e afônico. Serviu para abrir “caminho para a realização de outras 

[conferências] que construíram uma teologia da missão e caminhos de unidade no 

trabalho missionário. E com isso construiu-se também uma reflexão sobre culturas e 

religiões” (CUNHA, 2007, p. 28). Ainda que sem relevância na Conferência, “a comissão 

4 abalara a confiança resoluta com a qual a Conferência Missionária Mundial fora 

convocada a evangelizar o mundo todo” (ARIARAJAH, 2011, p. 16). Começa assim, 

portanto, uma nova abordagem mais “apropriada às outras religiões” (ARIARAJAH, 

2011, p. 16). As conferências missionárias que se seguiram à de Edimburgo, tinham como 

pauta, dentre outros temas, “a mensagem missionária em relação as religiões não-cristãs” 

(CUNHA, 2007, p. 29). Uma das consequências das reflexões da comissão 4 em 

Edimburgo foi visível na Conferência de Jerusalém (1928). Se em Edimburgo a comissão 

1 era “Levar o evangelho a todo o mundo não-cristão”; em Jerusalém a comissão 1 foi 

“A mensagem cristã em relação aos sistemas de pensamento e vida não-cristãos” (BENT; 

WERNER, 2005, p. 232-233). Em Jerusalém, começou-se a falar “positivamente acerca 

dos ‘valores’ encontrados nas outras religiões” (ARIARAJAH, 2011, p. 17). Diferente do 

ambiente católico que tem no Vaticano II o lócus do diálogo inter-religioso, como 

também em teólogos de destaque como Karl Rahner um sistematizador; no caso do 

protestantismo não se dá o mesmo processo. Isso decorre porque há uma ausência de 

concílios e documentos comuns aos diversos ramos do protestantismo, marcado por uma 

pluralidade que lhe é peculiar. Quando o protestantismo favoreceu a livre interpretação 

da Bíblia e a diversidade de perspectivas, o aspecto assimétrico fora dado (PEDREIRA, 

1999, p. 75). Ainda assim, o tema das religiões surge no protestantismo quando este, por 

meio dos seus missionários, estão em contato com outras expressões religiosas. Quando 

encontram outras culturas, são forçados a fazer uma reflexão pastoral e teológica da 

experiência que tiveram com outras religiões e isso contribui para o processo de alteridade 

e estabelece algumas bases para o diálogo inter-religioso (CUNHA, 2007, p. 26). 
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2.1.2. Conselho Mundial de Igrejas 

 O Conselho Mundial de Igrejas (doravante CMI) foi organizado em 1948, sendo 

uma confluência de outros conselhos como o Missionário Internacional. O objetivo do 

CMI foi agregar as diferentes denominações protestantes de maneira ecumênica, 

respeitando a identidade de cada uma delas, um imenso desafio, principalmente quando 

as igrejas ortodoxas passaram a ingressar o CMI (STRANSKY, 2005, p. 264). O tema 

das religiões e o diálogo como consequência, chegou apenas na década de 1970,34 com 

uma intensa discussão quanto ao seu alcance. Ainda que de maneira paliativa, o CMI 

passou a desenvolver um importante papel no processo de abrir possibilidades para o 

diálogo inter-religioso, privilegiando o encontro, o debate e a reflexão teológica. Como 

bem observa Christine Lienemann-Perrin (2005, p. 86), com o CMI há um esforço em 

buscar dialogar com outras expressões religiosas e, para isso, o Conselho trabalha com, 

pelo menos, quatro facetas: (i) a disposição de se expor ao estranho; (ii) dar nova 

expressão à fé (cristã) a partir do encontro; (iii) formar uma comunhão de vida e de serviço 

com pessoas de outras religiões, abrindo-se para o testemunho recíproco; (iv) atentar para 

a sempre necessária diferenciação. O primeiro encontro em torno do tema das religiões 

que o CMI realizou no Líbano (1970), contou com alguns impasses, ainda que o encontro 

tenha tido um resultado positivo. Lienemann-Perrin (2005, p. 80) relata que não havia, no 

seio do CMI, unanimidade sobre o passo que o Conselho estava para dar, o diálogo inter-

religioso. Houve quem acusava o CMI de estar dando “uma guinada funesta”. Com isso, 

segundo Lienemann-Perrin (2005, p. 80), houve uma declaração sobre esse tema poucos 

dias antes do encontro no Líbano: “O ecumenismo inicial das igrejas corre hoje o risco 

de ser transformado em ecumenismo das religiões. Nós alertamos para o perigo de uma 

religião universal unitária sincretista”. Ainda que os encontros que se deram em torno do 

tema “diálogo inter-religioso” foram marcados por uma certa tensão, o CMI prosseguiu 

com a temática e aprofundou a reflexão teológica. Mesmo tendo essa iniciativa em 

procurar dialogar, o CMI, por conta da sua pluralidade e dinâmica em relação às igrejas-

membros, não alcançou, até o momento, um consenso em relação às religiões em sua 

formulação teológica e traços concretos de diálogo inter-religioso: “Embora não 

alcancemos um consenso sobre se e de que maneira Cristo está presente nas outras 

                                                            
34 “A reunião de cristãos com hindus, budistas e mulçumanos aconteceu em 1970, no Líbano, com objetivo 
não só de consultar sobre a prática do diálogo inter-religioso, mas de empenhar-se nele. O resultado deste 
esforço foi a criação de uma subunidade do CMI sobre diálogo com pessoas de outras religiões” (CUNHA, 
2010, p. 23).  
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religiões, cremos que em nenhuma geração e em nenhuma sociedade Deus deixou de se 

testemunhar” (LIENEMANN-PERRIN, 2005, p. 86).   

 Assim, é possível verificar, no âmbito protestante, que o pluralismo religioso (a 

partir da teologia liberal do século XIX), já estava sendo contemplado; o possível diálogo 

inter-religioso (a partir da tarefa missionária), já se confirmava na pauta das conferências 

missionárias; uma teologia das religiões (a partir das reflexões do CMI), já se mostrava 

embrionária. Como observa Magali Cunha (2007, p. 45), “o movimento missionário, 

decerto, contribuiu significativamente na introdução do tema [religiões] na agenda das 

igrejas, principalmente ao chamar a atenção para a relação evangelho-culturas”.  

 

2.2. Protestantismo latino-americano 

Quão difícil é saber e dizer  
o que é o Protestantismo 

(Rubem Alves) 
 

 O quadro que esboçamos a pouco, demonstra que o protestantismo ilustrado, de 

uma maneira ou de outra, pautou o tema das religiões. Na Europa, o protestantismo 

observou outras experiências religiosas quando em sua tarefa missionária, ou seja, “o 

tema nasceu da prática missionária” (CUNHA, 2007, p. 26). O diálogo inter-religioso, a 

partir do protestantismo europeu, é fruto de interação missionária, ou seja, foi “uma 

percepção missionária, para depois tornar-se uma questão teológica” (PEDREIRA, 1999, 

p. 12). No caso latino-americano, o protestantismo não acompanhou, de maneira visível 

e sistemática, o tema das religiões. Diferente do protestantismo europeu, o mesmo 

processo não se conheceu na América Latina. 

 No caso latino-americano, os protestantismos são marcados por disputas 

doutrinárias e posturas políticas contraditórias. Diferente do protestantismo europeu, em 

que a tarefa missionária favoreceu o começo do diálogo inter-religioso e um olhar mais 

atento para a realidade do pluralismo religioso, mesmo com tensões; no contexto latino-

americano, a obra missionária sempre foi motivo para “inquietações e questionamentos 

entre muitos de seus agentes diretos a respeito da unidade cultural imposta, em grande 

parte, pelo catolicismo romano frente à desagregadora diversidade oferecida pelas 

inúmeras e diferentes igrejas evangélicas” (DIAS, 2008, p. 63). O protestantismo que se 

forja na América Latina, ainda que no mesmo modus operandi do catolicismo romano 
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quanto ao ímpeto de expansão, caracteriza o catolicismo como um “inimigo” a ser 

eliminado. Enquanto a Conferência de Edimburgo não colocou a América Latina como 

“campo missionário”, assim como fez com a Ásia e a África, porque considerou o 

continente “cristianizado” (CUNHA, 2007, p. 29), o protestantismo que chega no 

continente é anticatólico, mas não necessariamente por questões teológicas, como poderia 

se esperar por conta da influência da Reforma. Antes “o foco central da polêmica 

concentra-se invariavelmente em torno do suposto fracasso das missões católico-romanas 

em cristianizar o continente” (WIRTH, 2009, p. 41). Nesse sentido, o protestantismo que 

chega na América Latina está comprometido não com o diálogo com outras expressões 

religiosas, antes o seu empenho é eliminar outras expressões religiosas, a começar por 

aquela que pertence à mesma “família”, a Igreja Católica. O argumento do missionário 

metodista Thomas Neely é elucidativo nesse sentido: “O romanismo teve a oportunidade 

na América do Sul e falhou; não pôde iluminá-la nem elevá-la. Não a libertou 

politicamente, nem libertou ao povo de sua superstição. Encontrou uma América do Sul 

idólatra e deixou” (WIRTH, 2009, p. 41). Assim, não seria possível esperar abertura para 

outras expressões religiosas no continente, uma vez que o “caráter civilizador do 

protestantismo, que vincula a ideia de evangelização à propagação da cultura anglo-

saxônica” (WIRTH, 2009, p. 42), foi o grande ponto de contato e obsessão.  

 Este cenário muda, depois de algum tempo, quando o movimento ecumênico 

ganha contornos no Congresso Missionário do Panamá (1916). Ali, os protestantes do 

continente chamam atenção “para a superação dos conflitos inter-religiosos” (CUNHA, 

2010, p. 27). O Congresso do Panamá é superestimado na América Latina. Ele é 

considerado “a gênese dos esforços ecumênicos na América Latina” (CUNHA, 2010, p. 

28). Ocorre que no Panamá, há uma mudança de perspectiva do protestantismo 

missionário no e para o continente latino-americano. “Uma das ênfases da conferência foi 

a indicação da dimensão social no trabalho missionário na América Latina, deixando clara 

a influência do Evangelho Social na teologia e na prática dos missionários no continente” 

(CUNHA, 2010, p. 28). Essa mudança de postura, dá um novo fôlego teológico no 

continente. Magali Cunha (2010, p. 28), afirma que um dos resultados da conferência do 

Panamá foi a “elaboração de uma teologia para o continente, mais tarde concretizada na 

Teologia da Libertação”. Ao que parece, está aqui a gênese do que conhecemos como 

protestantismo ecumênico-progressista que, de alguma maneira, participou daquilo que 

viria a ser a teologia latino-americana da libertação.  



93 
 

2.2.1. Movimento ecumênico latino-americano 

  Há um reconhecimento, histórico e teológico, de que o protestantismo latino-

americano teve uma importante participação na formação da teologia latino-americana da 

libertação.35 Além desse primeiro reconhecimento, é sabido que o protestantismo latino-

americano detém a primazia do movimento ecumênico na sua gênese.36 Com esses dois 

reconhecimentos, é possível afirmar que o protestantismo latino-americano colaborou 

afirmativamente na construção de um cristianismo aberto e solidário, sensível às questões 

prementes da sociedade, buscando articular fé, política e dignidade humana a partir de 

uma teologia engajada, ecumênica e dialógica. O movimento ecumênico, com suas raízes 

internacionais, forjou no continente uma práxis libertária, comprometida com o ser 

humano e sua integralidade. Esse ideal protestante, como “trabalhos em prol da unidade, 

desafios pastorais, visão educacional, missionária e de serviço ao próximo marcaram 

profundamente a vida das igrejas” (LONGUINI NETO, 2002, p. 43), o que logrou êxito 

na América Latina por um determinado período. O projeto protestante em curso foi 

afetado, drasticamente, pelos regimes de exceção que sequestraram o poder forçando, 

assim, pessoas, igrejas, grupos e entidades ecumênicas a uma tomada de decisão, a favor 

ou contra o autoritarismo militar no início da década de 1960, que seguiu ignorando os 

direitos humanos em nome do epítome “segurança nacional”. É indelével as marcas do 

autoritarismo militar na configuração do protestantismo latino-americano. É nesse 

período que o protestantismo de perspectiva ecumênico-progressista37 se viu diante de 

alguns dilemas, principalmente depois de receber o rótulo de “comunista” por parte de 

segmentos considerados conservadores dentro do protestantismo.38 É esse protestantismo 

                                                            
35 “Ao contrário do que muita gente pensa, a teologia da libertação, que se caracteriza hoje como 
eminentemente católica, nasceu em berço protestante, teve sua epistemologia fundamentada por 
protestantes e lançou as bases para uma teologia ecumênica” (LONGUINI NETO, 2002, p. 60). 
36 “É bom recordar dois aspectos importantes: primeiro, os protestantes latino-americanos estiveram na fase 
inicial de produção desse conhecimento teológico novo, com esse novo método de fazer teologia, que mais 
tarde chegaria a ser o que conhecemos como Teologia da Libertação. E o segundo é reconhecer que 
ecumenismo e protestantismo tem andando sempre juntos. A iniciativa ecumênica e sua manutenção do 
ecumenismo em todos os sentidos – humano, material, financeiro – sempre foram obra dos protestantes” 
(BITTENCOURT FILHO, 1996, p. 57).  
37 Por protestantismo de perspectiva ecumênico-progressista entendemos ser um conjunto formado por 
pessoas que se unem em prol de ações que visam articular em suas reflexões os aspectos teológicos, sociais 
e políticos de mudança social. Para esse fim, protestantes e católicos dão às mãos com o objetivo de propor 
maneiras que amenizam e/ou transformam a realidade latino-americana marcada por gritante desigualdade 
social. Esse conjunto de elementos está, dentre outras entidades, melhor representado no ISAL – Igreja e 
Sociedade na América Latina. Dessa representatividade ainda há autores/autoras que articulam tais 
propostas no contexto latino-americano.  
38 “Há uma ascensão de fundamentalistas às cúpulas eclesiásticas os quais vão reproduzir nas igrejas aquilo 
que ocorria na sociedade: censuras a professores de teologia, fechamento de seminários, expulsão de 
professores e alunos, perseguição a pastores” (LONGUINI NETO, 2002, p. 141).  
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ecumênico-progressista que, mesmo com os embates e perdas significativas no seu 

quadro de expoentes – como Richard Shaull que se viu obrigado a deixar o Brasil por 

razões político-ideológicas39 –, que ainda persiste o ideal de luta e o anseio por melhores 

condições de vida, onde a justiça e a dignidade humana tenha o seu lugar e devido valor. 

Ocorre que esse segmento do protestantismo, ecumênico-progressista, enfrenta 

dificuldades na sua articulação em nível institucional. Setores do protestantismo histórico 

está cada vez mais inclinado à tendências conservadoras de corte fundamentalista, seja 

no campo teológico, político e, concomitante, a ausência de diálogo com outras 

expressões religiosas, resultado de uma postura exclusivista e verticalista.  

O protestantismo de perspectiva ecumênico-progressista necessita de outras 

frentes de articulação para levar adiante seu ideário de justiça social, cidadania, direitos 

humanos e diálogo inter-religioso. Pautas que o protestantismo de corte conservador, com 

raríssimas exceções, não faz muita questão em abraçar por razões político-teológicas. 

Com isso, se faz necessário abrigar outras concepções teológicas a fim de ampliar 

convergências que possam continuar dando fôlego para novas etapas na reflexão 

teológica e caminhada ecumênica. Novas posturas e articulações foram necessárias e 

tiveram início, de maneira embrionária, no Congresso Missionário do Panamá, em 1916.  

 O movimento ecumênico latino-americano, num primeiro momento, buscou um 

ecumenismo, ainda que de cúpula, no sentido de ter uma unidade cristã entre os setores 

do protestantismo latino-americano (LONGUINI NETO, 2002). Líderes de destaque na 

América Latina, inconformados com o divisionismo das igrejas, buscaram meios para o 

diálogo e a interação a fim de fortalecerem as denominações (DIAS, 2008). É consenso 

entre os/as pesquisadores/pesquisadoras do movimento ecumênico, que o ponto inicial de 

um esforço comum com o propósito de cooperação e unidade entre os protestantes, teve 

o seu início no Congresso do Panamá (1916), como já citamos. De lá, alguns movimentos 

se institucionalizam, como o ISAL (Igreja e Sociedade na América Latina) e o CLAI 

(Conselho Latino-americano de Igrejas), com uma preocupação social e diaconal (DIAS, 

2008, p. 43-44). A nossa hipótese é de que o movimento ecumênico latino-americano, 

quando se ocupa em dirimir o divisionismo no protestantismo latino-americano, bem 

como com a Igreja Católica, não atenta para questões como o pluralismo religioso e o 

                                                            
39 “Deixei o Brasil no início dos anos 60, ao término de minha relação com a Igreja Presbiteriana. E poucos 
anos depois do golpe militar de 1964 tive recusado um visto para retornar ao país. Assim começava um 
exílio que durou até 1985” (SHAULL, 2003, p. 245).  
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diálogo inter-religioso. Esses temas não ocupam o mesmo espaço, uma vez que as forças 

estavam sendo concentradas ad intra. Não por acaso que uma teologia das religiões não 

seria fomentada de maneira incipiente. Diferente do que houve em outros lugares, em que 

o movimento missionário protestante passou a considerar o pluralismo religioso, na 

América Latina os congressos e as organizações se dedicaram a unir as igrejas em prol de 

problemas comuns à elas, num primeiro momento. 

O movimento ecumênico latino-americano tem suas raízes no Congresso do 

Panamá (1916).40 O Congresso marca o protestantismo latino-americano entre um antes 

e um depois. Depois do Congresso, o protestantismo latino-americano se articula de 

maneira estratégica para levar adiante suas propostas missionárias no continente. Assim, 

a maior preocupação do Congresso foi com a missão na América Latina. Por este fato, o 

Congresso foi para a América Latina e não da América Latina, como bem acentua 

Gottfried Brakemeier (2004, p. 59): “Dos 481 participantes apenas 28 eram de origem 

latino-americana. A língua oficial foi o inglês”. As avaliações do Congresso para a 

América Latina incorre em alguns problemas. Um desses problemas se deu com a Igreja 

Católica.41 Esse empate com a Igreja Católica se estendeu aos participantes do Congresso. 

Para Longuini Neto (2002, p. 95), houve equívocos nas análises do Congresso quanto ao 

diagnóstico da América Latina e sua religiosidade, principalmente em relação ao 

catolicismo. 

 Ainda assim, o movimento ecumênico encontrou ressonâncias em duas vertentes 

do protestantismo latino-americano: a vertente ecumênico-progressista e a vertente 

evangelical.42 Nos interessa a primeira vertente aqui por se tratar de um segmento que 

difere do evangelical em termos de reflexão teológica, leitura histórica e práxis 

ecumênica. Desde o início, houve tensões entre essas duas vertentes do movimento 

ecumênico. Uma dessas tensões se deu no aspecto institucional. Enquanto o evangelical 

estava ligado a um ecumenismo de cúpula, portanto mais eclesiástico, o progressista 

estava voltado para um ecumenismo de movimento, portanto mais eclesial. Quando 

Zwinglio M. Dias faz uma análise da vertente ecumênico-progressista, deixa claro que se 

tratava de uma proposta ousada que alçava para além das fronteiras institucionais das 

                                                            
40 “Em nível continental, os historiadores, ainda que com pequenas divergências, aceitam que os esforços 
de unidade cristã têm como ponto de partida o Congresso do Panamá (LONGUINI NETO, 2002, p. 40).  
41 “As autoridades dessa igreja no Panamá já haviam rechaçado com veemência a realização do congresso 
protestante em sua terra” (PLOU, 2002, p. 29).  
42 Estamos cientes da questão de nomenclatura aqui. Para as devidas definições, ver: “Evangelical e 
movimento evangelical” (LONGUINI NETO, 2002, p. 17-31).  
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denominações. Por isso, esse ecumenismo de tendência progressista, detinha uma “visão 

sociopolítica [...] que [via] urgência na necessidade de buscar soluções para os cadentes 

problemas da sociedade latino-americana, intentava sensibilizar a igreja em relação aos 

problemas que afligiam essa sociedade em termos estruturais” (apud LONGUINI NETO, 

2002, p. 41). Essa vertente do movimento ecumênico “foi demonstrando sua natureza 

anti-sistêmica e anti-institucional” (apud LONGUINI NETO, 2002, p. 41). Não por 

acaso, que Rubem Alves (1982, p. 52-53) viu o surgimento do movimento ecumênico 

como uma resposta ao colapso institucional das igrejas, e com isso “a base do 

ecumenismo é antes o fato de nos encontrarmos dentro do mesmo universo simbólico”, e 

não, necessariamente, nos “critérios institucionais e doutrinários”.  

Esse ecumenismo de tendência progressista, favoreceu o surgimento de entidades 

ecumênicas e organizou conferências na América Latina.43 Mas, o que ficou marcado na 

sua trajetória, foi a maneira como enfrentou os regimes de exceção, exercendo um papel 

fundamental na luta por justiça e melhores condições de vida para o povo latino-

americano. Será essa vertente do movimento ecumênico que incidirá, com maior 

contundência, a reflexão sobre os direitos humanos, os povos indígenas e os esquecidos 

do continente. O ápice dessa empreitada, se dá com a Carta de Oaxtepec (México, 

1978).44 Quando o movimento ecumênico está claramente dividido na América Latina 

por questões político-ideológica, em curso pelos regimes militares, haverá uma distinção 

notória entre conservadores e progressistas. Com isso, fica evidente os caminhos e os 

riscos inerentes da vertente identificada como ecumênico-progressista. Enquanto 

conservadores e fundamentalistas se agrupam a partir de discursos comuns em torno de 

uma agenda alinhada à política de segurança nacional e ad intra na ação e reflexão 

denominacional, a vertente ecumênico-progressista arrisca um caminho de resistência e 

reflexão crítica, portanto, uma postura ad extra no aspecto denominacional (LONGUINI 

NETO, 2002, p. 227). Dentre os setores dessa tendência ecumênico-progressista, no 

decorrer das décadas de 1960-1980, que surgiram propostas de unidade a partir da 

organização de Igreja e Sociedade na América Latina – ISAL.  

                                                            
43 Para maiores detalhes desse dado, ver PLOU (2002), onde há três capítulos (4, 5 e 6) dedicados à vertente 
do ecumenismo progressista na América Latina.  
44 Na carta, há uma clara preocupação com setores esquecidos, povos originários da América Latina, 
direitos humanos e a questão ecológica, um tema ainda incipiente na reflexão mundial. Para acesso à carta 
ver: LONGUINI NETO, 2002, p. 248-249. 
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 Dentre as entidades ecumênicas do protestantismo latino-americano, ISAL é a 

mais ousada e a que mais se arriscou na sua trajetória e, por conta disso, a que mais sofreu 

perdas nos anos considerados de “chumbo”. As pessoas que faziam parte de ISAL, sabiam 

dos riscos e, ainda assim, levaram adiante um anseio, alimentados pela fé, de poder ver 

um continente livre de tantas e infindáveis mazelas. Não era um grupo que olhava apenas 

para as suas igrejas, antes enxergavam a América Latina e sua condição gritante de 

desigualdade. Por este comportamento, ISAL perdeu, no seu curto período de existência, 

o apoio das igrejas. Mas são esses personagens que, imbuídos “de uma utopia histórica 

de que as nações latino-americanas pudessem sair da condição servil e coadjuvante para 

se tornarem nações soberanas, igualitárias e democráticas” (BITTENCOURT FILHO, 

2012, p. 17), perseguiram um ecumenismo militante e autóctone. Em ISAL estavam 

pensadores de destaque como Richard Shaull, Rubem Alves, José Míguez Bonino, Júlio 

de Santa Ana e Juan Luis Segundo (tradição católica), apenas para citar alguns 

(BITTENCOURT FILHO, 1996, p. 70-72). Será em ISAL que as primeiras reflexões 

teológicas iriam surgir, fornecendo, assim, meios para o que veio se chamar de teologia 

latino-americana da libertação.45 Interessa aqui, portanto, fazer uma breve análise da 

configuração de ISAL a fim de demonstrar as raízes para se pensar uma TEOPELAR. 

O contexto que ISAL irá aparecer está permeado por tensões. Tensões dentro das 

igrejas e tensões políticas no continente. ISAL surge em 1961 como Junta Latino-

americana de Igreja e Sociedade.46 O grupo será “composto oficialmente por 

representantes dos departamentos ou setores das igrejas do continente que se ocupavam 

da ação social, ou seja, da inflexão diaconal das igrejas no interior das sociedades latino-

americanas” (DIAS, 2008, p. 44). ISAL, portanto, terá nos seu quadro pensadores de 

diferentes áreas do saber.47 Reúne assim protestantes (maior número) e católicos, na sua 

grande maioria leigos. Pessoas que não estavam ligadas, necessariamente, às estruturas 

                                                            
45 “Esse foi o berço, primeiramente protestante e mais tarde também ecumênico, onde nasceu a teologia da 
libertação. Tal fato é reconhecido por vários teólogos e historiadores, inclusive católicos” (LONGUINI 
NETO, 2002, p. 139-140).  
46 “A primeira Consulta Evangélica Latino-americana sobre Igreja e Sociedade foi realizada em Huampaní, 
nos arredores de Lima, Peru, de 23 a 27 de julho de 1961. Teve como tema central ‘A responsabilidade 
social da Igreja Evangélica diante das rápidas transformações sociais’ [...]. A Consulta de Huampaní 
estabeleceu as bases bíblico-teológicas e a orientação geral que deveria ter o trabalho evangélico no campo 
do compromisso social” (PLOU, 2002, p. 126-127).  
47 Em suas memórias, Richard Shaull faz uma síntese quanto a configuração de ISAL: “Não foi fácil formar 
um time de liderança com pessoas espalhadas por todo o continente. Mas isso aconteceu quase de repente. 
No centro do processo de estudo havia um núcleo de teólogos e pastores, sociólogos e leigos envolvidos na 
luta social” (SHAULL, 2003, p. 185).  
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eclesiásticas de suas respectivas igrejas, sendo isso um aspecto de destaque nesse grupo.48 

Um grupo formado por uma “elite pensante” que não apenas domina os problemas 

estruturais da América Latina, como os articulam a partir de ferramentas, sejam técnicas 

e/ou hermenêuticas, para fazer uma melhor leitura do contexto latino-americano.49 A 

preocupação desse grupo foi procurar responder aos anseios da América Latina, um 

continente subjugado e mergulhado na subalternidade, com problemas graves de 

desigualdade social, clamando por justiça social. Diante dessa realidade gritante, ISAL 

se propõe a resistir a um comportamento que insistia em separar as igrejas da realidade 

social, por isso, para esse grupo, não se poderia “entender a igreja sem o mundo, e a 

sociedade; de nenhuma maneira pode a comunidade cristã evitar ser influenciada pelos 

grandes acontecimentos sociais” (SANTA ANA, 1970, p. 126). Desse modo, ISAL se 

identifica com os problemas estruturais da América Latina e reúne, no seu quadro, pessoas 

comprometidas com o continente.50  

Com o aparecimento dos regimes de exceção, ISAL tem enormes dificuldades 

para prosseguir em suas reflexões de maneira organizada. Os regimes militares causam 

significativas perdas ao ISAL, tanto de pessoas como na capacidade operacional do 

grupo. De acordo com Longuini Neto (2002, p. 10), a “maioria foram perseguidos, presos, 

torturados e exilados de seus países pelos regimes militares”. Ainda dentro desse período 

dramático para ISAL, José Bittencourt Filho (2012, p. 23) mostra a face mais sombria do 

regime contra ISAL: “A repressão imprimiu a ISAL perdas aterradoras. Dos quadros 

isalinos muitos foram presos, outros assassinados, outros foram psicologicamente 

trucidados, outros tiveram que se refugiar no exílio”. 

 Segundo Dafne Sabanes Plou (2002, p. 133), ISAL terá o seu “fim” em 1975 em 

uma última assembleia realizada em São José, Costa Rica. Segundo a autora, o golpe 

militar no Chile (1973) “terminou com as esperanças de conseguir mudanças estruturais 

na sociedade latino-americana através de via democrática, o que provocou a dispersão de 

grupos como ISAL”. 

                                                            
48 Dafne Sabanes Plou (2002, p. 125) faz questão de assegurar o caráter “leigo” de ISAL: “O movimento 
leigo Igreja e Sociedade na América Latina, mais conhecido por sua sigla ISAL”.  
49 “Os leigos possuíam um alto grau de competência técnica, profundamente conscientes dos problemas de 
suas nações” (SHAULL, 2003, p. 186).  
50 “Os integrantes de ISAL se constituíam numa liderança alternativa, de formação acadêmica sofisticada 
e experimentada” (BITTENCOURT FILHO, 2014, p. 79).  
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Quando José Míguez Bonino faz uma leitura do que ele chama de “rosto liberal” 

do protestantismo latino-americano, menciona ISAL como um dos elementos desse ramo 

do protestantismo na América Latina. Como participante de ISAL, Míguez Bonino (2003, 

p. 25-26) faz uma observação quanto à teologia que alimentava o grupo. Para ele, o grupo 

tinha uma “visão teológica de inspiração barthiana, que procura[va] combinar uma 

teologia bíblica de redenção numa ótica histórica com um chamado à militância ativa nos 

movimentos sociais e políticos de libertação”. Essa síntese, fornece algumas 

características teológicas do grupo e de como faziam suas articulações com o contexto a 

partir da dinâmica social. Além de mencionar a influência de Karl Barth51 na elaboração 

teológica do grupo, Míguez Bonino deixa claro a postura dialética entre teologia e 

realidade social com um fim libertador.52 Não por acaso, que o teólogo metodista 

argentino assegura que dessa postura teológica haverá desdobramentos, principalmente 

para o catolicismo, contribuindo para o que ficou conhecido como “teologia da 

libertação”. Outra descrição teológica desse grupo, é fornecida por José Bittencourt Filho 

(2003, p. 164): “Em ISAL, a hegemonia do pensamento teológico pertencia aos 

protestantes. Isto implicava que as formulações eclesiológicas fossem identificadas com 

os postulados da Reforma”. Nesse sentido, as bases teológicas do grupo estão dadas. O 

grupo que compõe ISAL estava atento ao debate teológico que acontecia fora do 

continente, acolhendo, portanto, perspectivas teológicas e leituras contextuais que, de 

alguma maneira, contribuíssem para que os objetivos do grupo fossem adiante. 

Bittencourt Filho (2003, p. 166) ressalta que ISAL “não desprezava a tradição da 

Reforma, nem as contribuições do primeiro mundo; todavia, seus integrantes 

introduziram releituras teológicas, filosóficas e científicas reconhecidamente inovadoras, 

criativas e indelevelmente ecumênicas”.  

 Dentre os expoentes teológicos de ISAL, destacamos Richard Shaull. 

Será a partir de um protestantismo de missão, de matriz estadunidense, portanto 

marcado por características idiossincráticas peculiares, que Richard Shaull propõe uma 

eclesiologia conhecida como “nova diáspora”. Essa concepção teológica significava uma 

                                                            
51 Para Míguez Bonino, Karl Barth foi o teólogo que mais influenciou o Movimento Ecumênico Latino-
americano.  
52 Em outro texto, Míguez Bonino amplia um pouco mais essa assertiva depois dos anos 1966-1968: 
“Passou-se de uma teologia predominantemente barthiana a uma teologia da ação transformadora de Deus 
na história, fortemente influenciada pelo pensamento de Paul Lehman e Richard Shaull. Finalmente Rubem 
Alves deu-lhe expressão criadora em diálogo crítico com Mercuse, por um lado, e com Moltmann, por 
outro” (MÍGUEZ BONINO, 1987, p. 54).  
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nova perspectiva eclesiológica, onde os cristãos estariam espalhados pelo mundo e não, 

precisamente, reclusos nos templos de suas igrejas. Isso é profundamente significativo 

para o momento, ainda mais se considerarmos as análises de Rubem Alves (1982, p. 121) 

sobre o protestantismo que se configurou na América Latina de herança norte-americana. 

Um protestantismo marcado pelo Pietismo, onde as preocupações giravam em torno de 

indivíduos e as máximas que se propagava se davam a partir da “tristeza pelos pecados 

cometidos, [e a] certeza da salvação”. Nessa dimensão, a conversão passa a ser a maior 

conquista, sendo, assim, a principal meta das igrejas, importando mesmo “salvar a alma, 

já que o mundo está[va] perdido” (ALVES, 1982, p. 126). É nesse contexto teológico que 

Shaull (1985, p. 137) desenvolve uma eclesiologia da “nova diáspora”, questionando, 

inclusive, esse comportamento: “A congregação local tira a pessoa do mundo e absorve 

o seu tempo num programa religioso, em lugar de deixá-la em liberdade para a sua missão 

no mundo”. Sendo uma das principais dificuldades do protestantismo, que ainda persiste, 

com algumas exceções, Shaull a enfrenta com uma percepção bíblica – e êxodo do povo 

hebreu –, aplicando essa leitura para a realidade da igreja latino-americana. Portanto, para 

que uma “nova diáspora” acontecesse, era preciso recuperar a noção de provisoriedade 

(herança barthiana em Shaull) da igreja. Sua crítica é contundente: “O programa da igreja 

local converteu-se num meio pelo qual os cristãos são arrancados da sua inserção no 

mundo onde Deus está operando, para se tornarem parte de uma instituição religiosa” 

(SHAULL, 1985, p. 142). Com essa crítica, Shaull tem uma percepção teológica que não 

compreende o “mundo” como abandonado por Deus, antes como espaço da sua atuação 

que, de maneira inevitável, pressupõe a participação da igreja na missão de Deus. Esse 

comportamento teológico de Shaull encontrou barreiras, a julgar pelas características que 

formam o protestantismo latino-americano. Por essa razão, que há consenso entre os 

pesquisadores que tratam de ISAL pontuarem uma certa rejeição, por parte, 

principalmente, da estrutura eclesiástica das igrejas a essa concepção eclesiológica: “A 

eclesiologia proposta por ISAL era de uma radicalidade e ao mesmo tempo de uma 

simplicidade tão grandes que nem as igrejas protestantes e nem os católicos conseguiram 

absorver” (LONGUINI NETO, 2002, p. 145).  

ISAL não teve oportunidade de aprofundar alguns temas, como também, abordar 

outros que, já na época da sua atuação, se mostravam delicados. Não obstante a isso, por 

questões político-ideológicas, ISAL sofreu perdas no seu quadro de integrantes, como já 
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mencionamos, mas também amargou perdas financeiras por parte das igrejas.53 Somando 

essas tensões, ISAL deixou de existir como uma das entidades do movimento ecumênico 

latino-americano, mas deixou um indelével legado para a posteridade. Esse legado foi 

possível porque ISAL, desde a sua gênese, conseguiu acolher pessoas de diferentes áreas 

do saber que estavam dispostas a entender, refletir e agir diante da realidade latino-

americana. Quando grupos conservadores assumem o poder das estruturas eclesiásticas, 

os integrantes de ISAL se veem forçados a migrar de suas igrejas. Nesse sentido se 

cumpre o que Shaull desenvolveu como perspectiva teológica: há uma “nova diáspora”. 

É dessa maneira que os integrantes de ISAL contribuem para a “construção de um 

pensamento que leva as marcas da originalidade latino-americana” (DIAS, 2008, p. 45) 

em termos teológicos. O compromisso social já havia sido consolidado em ISAL, 

deixando como herança um projeto político-teológico que pisa o chão latino-americano. 

Àqueles que se reconhecem e se consideram como herdeiros desse projeto de ISAL, são 

comprometidos com a pluralidade, o diálogo ecumênico, porque ISAL calcou os “marcos 

teológicos protestantes, estabelece[ndo] os alicerces teóricos para a formulação de uma 

teologia com feição latino-americana” (BITTENCOURT FILHO, 2012, p. 25). 

 Dessa forma, ISAL fornece um aparato histórico, político e teológico para que os 

próximos articuladores tenham uma história a memorar e um caminho a perseguir. Além 

de imprimir uma marca na trajetória do protestantismo latino-americano, ISAL demonstra 

que o protestantismo na América Latina tem, de fato, várias faces, mas há uma, dentre 

outras, que não está comprometida com o discurso reacionário, como também não se furta 

da reflexão em torno dos problemas e questões do seu tempo. Assim, é possível refirmar 

que “ainda hoje, protestantes e católicos verdadeiramente comprometidos com uma 

perspectiva teológica autóctone e com o ecumenismo de serviço devem reconhecer-se 

como herdeiros de ISAL” (BITTENCOURT FILHO, 2012, p. 25). Os herdeiros de ISAL 

estão cientes da condição minoritária quando se compromete com a dimensão ecumênica. 

Não se tem a pretensão de lidar com a massa (não no sentido pejorativo), antes se entende 

                                                            
53 “Os conflitos de caráter político-ideológicos se impõem nas agendas dos dirigentes eclesiásticos. A 
reflexão teológica que ISAL começa a desenvolver, a partir de uma constatação da ideologização da 
mensagem protestante em função do status quo econômico-político reinante, provoca uma polêmica 
virulenta no interior das igrejas” (DIAS, 2008, p. 44).  
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como minoria.54 Além disso, fica patente a percepção de que o “espírito” de ISAL é algo 

em movimento e não está, precisamente, enrijecido em instituições. 

 Aos comprometidos com o movimento ecumênico, há muito trabalho a ser feito. 

As demandas do tempo presente são diversas e complexas, exigindo acuidade na reflexão 

e no trato, de maneira respeitável. O movimento ecumênico de então, não precisou lidar 

agudamente com o pluralismo religioso, que se constitui um fato na contemporaneidade, 

como também, de maneira mais contundente, com o diálogo inter-religioso. Além desse 

dado que provoca reflexão no campo teológico, há também a sistemática violação dos 

direitos humanos em diferentes lugares da América Latina, como também o recorrente 

problema do racismo, a questão de gênero e homoafetividade e a intolerância religiosa. 

Todas essas questões exigem diálogo. Quando colocados essas questões diante dos 

herdeiros do que foi e representou ISAL, abre-se a possibilidade de novas leituras e outras 

percepções da realidade, onde questões existenciais subvertem questões estruturais 

(grande preocupação de ISAL como também da teologia latino-americana da libertação), 

dando outras formas para situações que eram tratadas em âmbitos macro e, agora, 

precisam ser tratadas em âmbito micro, como as subjetividades e a produção de sentido, 

agora muito mais envolvida com a dimensão simbólica. Eis os desafios do movimento 

ecumênico que tem em ISAL um aporte para prosseguir desenvolvendo reflexão teológica 

engajada, com a devida resistência, forjando meios associativos e perseguindo os ideais 

ecumênicos, com sensibilidade pastoral e reflexão teológica atenta ao contexto social.55  

 

2.2.2. Pluralismo religioso e protestantismo latino-americano 

O movimento ecumênico resistiu às dificuldades impostas ao longo da sua 

trajetória. Assim, o movimento ecumênico adquiriu outras formas e acolheu outras 

preocupações, demonstrando, portanto, uma capacidade de adaptação diante dos desafios, 

preservando ainda uma reflexão apurada, principalmente quando, de maneira sincrônica, 

participa da dinâmica social. No Brasil, em particular, KOINONIA – Presença Ecumênica 

                                                            
54 “A conversão religiosa de uma minoria cristã crítica constitui um fermento e um fermento necessário de 
toda mudança política que pretenda, de uma forma ou de outra, caminhar para a utopia do Reino” 
(SEGUNDO, 1975, p. 51-52).  
55 “A tribo ecumênica, teimosamente, ainda bate seus tambores e envia sutis sinais de fumaça, esperando 
por interlocutores comprometidos com um cristianismo mais plural, menos igrejeiro e mais empenhado nas 
lutas sociais e na defesa dos direitos das minorias. O FEBRASIL (Fórum Ecumênico Brasil), a KOINONIA 
e a REJU (Rede Ecumênica de Juventude) representam novas ‘ilhas de dissidência’ que reúnem pessoas 
esperançosas de que o princípio protestante volte a agir nas instituições protestantes” (CALVANI, 2015, p. 
1922).  
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e Serviço, segue agrupando pessoas que se identificam com o movimento ecumênico, 

dedicadas à reflexão teológica engajada socialmente. É possível afirmar, que KOINONIA 

é uma entidade herdeira do projeto de ISAL no Brasil.56 O grupo segue tendo o apoio do 

CMI (Conselho Mundial de Igrejas), do CLAI (Conselho Latino-americano de Igrejas) e 

do CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs).57 A primeira jornada que KOINONIA 

organizou aconteceu em 1994 em Mendes/RJ. Dessa primeira jornada, KOINONIA 

organizou um texto, ficando patente as reais preocupações do grupo, reafirmando, assim, 

as pegadas de entidades ecumênicas em décadas anteriores, principalmente ISAL. Nessa 

primeira jornada temas como diálogo pluricultural está contemplado, discutindo, a partir 

disso, a questão da negritude, dos novos movimentos religiosos, a economia, a política, a 

cidadania e a espiritualidade. Com isso, está lançado os desafios ao movimento 

ecumênico, ou seja, desafios da contemporaneidade que demandam sensibilidade. Dentre 

esses desafios, destacamos a questão inter-religiosa, um tema que desperta intensa 

discussão, mas que ainda não há uma ampla produção sobre a temática entre os 

protestantes, isso com as devidas exceções que pretendemos destacar adiante.  

A temática das religiões, se configura como um eixo central para se pensar em 

outras questões da dinâmica social e das relações sociais. O problema do racismo, passa, 

invariavelmente, pelas religiões de matriz africana e sua inserção notória na configuração 

da sociedade; a discussão em torno das questões indígenas, envolve a cultura religiosa e 

a leitura de mundo de um povo. A temática das religiões perpassa as grandes questões 

provocando reflexão que leva, por sua vez, a uma práxis visando a dignidade da vida. 

Refletir sobre a dignidade da vida, envolve a militância pelos direitos humanos, 

sabidamente uma das contribuições do cristianismo para o ser humano.58 As religiões 

precisam estar envolvidas com os direitos humanos, uma vez que elas, as religiões, detém 

uma ética voltada para o bem comum, o principal alvo dos direitos humanos. O 

                                                            
56 “KOINONIA é uma organização ecumênica, fundada em 1994. A criação da nova entidade teve como 
marco sua Assembleia de Associados, composta por militantes históricos da luta pela democracia e 
afirmação dos valores do Movimento Ecumênico no Brasil. O objetivo da nova organização, em 
continuidade com a tradição ecumênica, foi inicialmente prestar serviços às comunidades religiosas, ao 
movimento social e às igrejas” (Disponível em: http://koinonia.org.br/quem-somos/historia).  
57 Para uma análise mais detalhada do movimento ecumênico e sua resistência, ver: RIBEIRO; CUNHA, 
2013, p. 95-104. 
58 “Como cristãos somos chamados a participar da missão de Deus de justiça, paz e respeito por toda a 
criação, e a procurar a vida abundante que Deus deseja para toda a humanidade. Nas Escrituras, na tradição 
e nas muitas maneiras pelas quais o Espírito ilumina nossos corações, hoje, discernimos o dom da dignidade 
oferecido por Deus a todo o ser humano e o direito inerente que lhes assiste de aceitação e de participação 
na comunidade. É daí que decorre a responsabilidade da Igreja, o corpo de Cristo, de trabalhar pelo respeito 
universal e pela implementação dos Direitos Humanos” – Documento do CMI sobre “Direitos humanos e 
as igrejas: novos desafios” (DIAS, 2008, p. 83).  
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movimento ecumênico não se furta dessa discussão, antes, se propõe não apenas a refletir, 

mas também buscar meios para a sua concretização. Para isso, é preciso haver novas 

abordagens teológicas a partir do caminho já aberto pelo que ficou configurado como 

protestantismo ecumênico-progressista, representado, dentre outras entidades, mas de 

maneira efetiva, por ISAL. 

A abordagem ao tema do pluralismo religioso é recente no movimento ecumênico. 

Ao que parece, num primeiro momento, o pluralismo religioso não foi tomado como algo 

positivo pelos articulistas do movimento ecumênico. Quando na primeira jornada 

ecumênica organizada por KOINONIA, o tema do pluralismo religioso está dentre os 

temas tratados, mas a perspectiva está centrada no que ficou conhecido como Novos 

Movimentos Religiosos, principalmente no Brasil. Ainda assim, o pluralismo religioso 

está pautado, reconhecendo que, tão logo, ele se dará como um fator decisivo na reflexão 

teológica ecumênica: “O pluralismo que se configura por força da descristianização 

impõe questionamentos missiológicos radicais; e ainda aponta para a pertinência e a 

oportunidade dos diálogos inter-religiosos e interconfessional” (BITTENCOURT 

FILHO, 1995, p. 47). O movimento ecumênico não ignora o tema, mas também não 

fornece, num primeiro instante, aportes para uma reflexão apropriada da temática, antes 

reconhece um certo atraso no trato do pluralismo religioso em comparação ao movimento 

ecumênico de nível internacional: “O movimento ecumênico internacional [...], já 

ultrapassou a fase na qual a prioridade maior era a unidade visível dos cristãos” 

(BITTENCOURT FILHO, 1995, p. 47). Ao reconhecer isso, o movimento ecumênico – 

por um dos seus destacados expoentes, José Bittencourt Filho –, sinaliza que houve (e há) 

um certo retraimento por parte do movimento ecumênico em abrir um necessário diálogo 

com as demais expressões religiosas. Com isso, Bittencourt Filho (1995, p. 47), a partir 

do exemplo ecumênico internacional, vaticina: “Hoje, mediante as transformações 

estruturais em nível planetário, às portas do terceiro milênio, tornou-se imperativo o 

diálogo intercultural”. O pluralismo religioso foi um tema recorrente fora da América 

Latina, principalmente na Europa. No contexto europeu, esse tema começou a ser pensado 

ainda no século XIX, quando missionários se viram no escândalo do divisionismo 

protestante e, imbuídos de uma teologia liberal, deram início ao movimento ecumênico 

internacional, como já observamos. Com isso, foi possível perceber a necessidade de se 

pensar nas demais expressões religiosas, principalmente em lugares que o cristianismo 

não era maioria. Assim, mesmo com uma perspectiva teocêntrica quanto à teologia 



105 
 

missionária, houve um interesse em conhecer as religiões de maneira mais objetiva 

(CUNHA, 2010, p. 19). Por essa razão, o movimento ecumênico latino-americano 

percebe, com um certo atraso, essa necessidade de abertura para as demais expressões 

religiosas, mesmo, como já vimos, haver sinalização precoce sobre o tema com autores 

que são, notavelmente, ecumênico-progressistas. O fato do pluralismo religioso ser uma 

das principais características latino-americanas, não foi um fator decisivo, em décadas 

anteriores, para que o movimento ecumênico ampliasse sua reflexão em torno das 

religiões predominantes no continente, como a afro-americana e indígena, por exemplo. 

Ao se reconhecer uma realidade religiosa plural, o movimento ecumênico viu o 

pluralismo religioso com ambiguidade, ou seja, até que ponto a pluralidade religiosa é 

positiva ou negativa para a realidade latino-americana e suas dificuldades sociais? Ainda 

assim, há indicativos que “o continente será no futuro, menos católico, mais pentecostal, 

com espaços significativos para a religiosidade indígena e africana, e com uma incidência 

real, ainda que modesta, do protestantismo histórico” (ALTMANN, 2000, p. 400). Diante 

desse quadro, o pluralismo religioso não é recebido com pessimismo, antes é tido como 

uma oportunidade, uma chave de abertura e diálogo.59 Nesse sentido, Walter Altmann 

(2000, p. 410) dá algumas pistas de como poderia haver um profícuo trabalho a partir do 

movimento ecumênico e as demais expressões religiosas:  

  
É uma experiência comum que adeptos de diferentes expressões 
religiosas podem encontrar-se e cooperar significativamente diante de 
necessidades e desafios bem concretos: a luta pela terra de camponeses e 
indígenas, o cuidado da natureza, o estabelecimento de uma paz com 
justiça, a defesa da dignidade da vida. 

    

Os desafios que Altmann pontua são notórios e prementes, mas o autor reconhece a falta 

de ação por parte das igrejas. O autor amplia ainda mais esses desafios ao movimento 

ecumênico e faz uma constatação: “O desafio ecumênico se estende para além da relação 

entre igrejas cristãs, abarcando as expressões religiosas num sentido amplo” 

(ALTMANN, 2000, p. 412). Para que esse desafio ecumênico seja, de alguma maneira, 

tornado mais efetivo, seria necessário haver uma ampliação da reflexão teológica sobre 

as religiões (uma teologia das religiões); bem como uma abordagem pluralista que 

envolva a cultura e a dinâmica social das religiões. Com isso, seria possível deslumbrar 

um horizonte em que o diálogo possa se dar a partir da “afirmação da vida e de sua 

                                                            
59 Há setores do protestantismo latino-americano, de tendência conservadora, que não partilham dessa ideia. 
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dignidade” (ALTMANN, 2000, p. 412), um horizonte utópico para a realidade latino-

americana.  

 O reconhecimento do pluralismo religioso implica em uma tomada de postura 

teológica. Assumir isso já é, per si, um grande desafio no ambiente protestante latino-

americano. Os que assumem esse desafio, são herdeiros e continuadores da vertente 

ecumênico-progressista do protestantismo latino-americano. Ocorre que o movimento 

ecumênico tem enfrentado alguns entraves para sua própria manutenção. O movimento 

ecumênico de caráter associativo (leigos, na sua maioria), milita a partir de plataformas 

informais, ou seja, fora das organizações institucionais de caráter eclesiástico. As 

entidades ecumênicas de caráter institucional, como o CONIC (Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs), por exemplo, contam com um número reduzido de igrejas-membro. 

Magali Cunha sinaliza essa dificuldade do ecumenismo institucional, relatando o 

posicionamento da Igreja Metodista, notória incentivadora do movimento ecumênico, que 

se retirou do CONIC e demais órgãos ecumênicos em que estivesse participando a Igreja 

Católica. As igrejas Presbiterianas (Unida e Independente), ainda mantém vínculos 

ecumênicos, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil optou pelo completo isolamento 

(CUNHA, 2010, p. 32). As Igrejas Batistas, por serem autônomas em sua condução 

eclesiástica, dependem da orientação pastoral para integrar entidades ecumênicas, mas a 

sua representatividade denominacional, a Convenção Batista Brasileira (CBB), não tem 

nenhum envolvimento com órgãos ecumênicos.60 Ainda assim, há um grupo de batistas 

que se organizou no que ficou conhecido como Aliança de Batistas do Brasil,61 com o 

propósito de promover uma práxis ecumênica não apenas com as demais igrejas, bem 

como também com outras expressões religiosas. Além dessas possibilidades, o que há, 

entre os batistas, são participações de pastores quando assim entendem a necessidade de 

se envolver com o movimento ecumênico e o que ele representa.  

 A necessidade de ampliar uma reflexão teológica a partir da teologia ecumênica 

se faz salutar, principalmente quando há a constatação de que “o movimento ecumênico 

recusou-se a apoiar um cristianismo introvertido e exclusivista, que ignora a pluralidade 

de religiões” (GENSICHEN, 2005, p. 901). Esse legado abre outras possibilidades, que 

são inerentes ao modo de ser do protestantismo, qual seja, de haver outras percepções 

                                                            
60 Sobre esse assunto, ver: GONÇALVES, 2016, p. 99-110.  
61 A Aliança de Batistas do Brasil surgiu em 2005, tendo como foco resgatar os princípios batistas a fim de 
vivenciar o desafio do movimento ecumênico. 
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teológicas em que trate as religiões como fontes de diálogo – “À medida que se abrem 

novos canais de diálogo entre pessoas de diferentes fés, muitos iniciados 

ecumenicamente, torna-se mais clara a importância de uma compreensão esclarecida de 

pluralidade religiosa” (GENSICHEN, 2005, p. 901). Mesmo no contexto europeu, não 

houve um desenvolvimento de uma teologia das religiões em perspectiva protestante. 

Ainda que Paul Tillich tenha iniciado o debate, nos EUA, não houve tempo suficiente 

para aprofundar uma teologia que levasse em consideração a história das religiões como 

ele gostaria, embora a sua contribuição, como já referido, seja imprescindível.62 Por essa 

razão, que ainda há, como uma tarefa pendente ao movimento ecumênico, a necessidade 

de “articular uma teologia cristã da religião capaz de promover e manter um diálogo 

responsável com pessoas de fés diferentes” (GENSICHEN, 2005, p. 902). É a partir desse 

dado, que intentamos contribuir com uma teologia das religiões, por perceber que há uma 

lacuna na reflexão ecumênica em relação às religiões e a consequente ausência de uma 

teologia das religiões em perspectiva latino-americana, com exceções.63 Com isso, nos 

propomos a fazer uma leitura teológica a partir da América Latina tendo como base o 

movimento ecumênico em sua expressão ecumênico-progressista, por entender que é a 

partir da trajetória desse movimento que se faz possível caminhar um pouco mais. Para o 

que queremos apontar, acolhemos a contribuição teológica de alguns autores, de tradição 

protestante, que sinalizam possibilidades e criam pontes para articular uma teologia das 

religiões, bem como pensar o diálogo inter-religioso em seus traços híbridos e não, 

necessariamente, estruturais e institucionais. Daí a nossa prioridade, quando tratando do 

movimento ecumênico, não esteja, primeiramente, no seu aspecto estrutural presente em 

algumas denominações protestantes, que contam com agenciamento oficial, participando 

de instituições reguladoras e órgãos tutelares da atividade ecumênica, ainda que esses 

órgãos tenham a sua importância.64  

 

                                                            
62 A sua viagem ao Japão (1960) proporcionou um rico debate com representantes do budismo e as 
conferências com o colega Mircea Eliade na Universidade de Chicago (1965) deu a ele a oportunidade de 
contribuir, como teólogo sistemático, ao debate em torno da teologia das religiões (TILLICH, 1976).  
63 Claudio de Oliveira Ribeiro (2014, p. 42-55), para citar um exemplo, procura desenvolver uma teologia 
das religiões a partir das fronteiras da teologia latino-americana em diálogo com teólogos protestantes, mais 
detidamente com Paul Tillich. 
64 “As pessoas e grupos que atuam ecumenicamente, em especial no campo popular, na grande maioria 
vivem sua fé por vezes de maneira inédita e fora dos padrões eclesiásticos ou religiosos convencionais. É 
fato que muitos pagam elevado ônus pela radicalidade ecumênica e por seus compromissos políticos, nem 
sempre bem acolhidos pelas ferrugens das dimensões institucionais que organizam o espaço religioso” 
(RIBEIRO, 2014, p. 11).  
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2.3. Teologia protestante latino-americana e o encontro com as religiões 

Antes que as luzes se apaguem 
Todas as portam se fechem 

Todas as vozes se calem 
Antes que o dia anoiteça 
E nunca mais amanheça 

Antes que a vida na terra 
Desapareça 

Vamos dar as mãos 
(MPB) 

 

Partindo do pressuposto de que o protestantismo latino-americano não produziu, 

de maneira sistemática, e a partir da sua tradição teológica, como também da sua práxis 

ecumênica, o que conhecemos hoje como teologia das religiões,65 – campo teológico 

relativamente recente na reflexão teológica, sendo uma temática explorada, de maneira 

majoritária, pela tradição católica –, mas, não obstante a isso, fomentou uma teologia 

ecumênica. Com isso, perguntamos nesse trabalho quanto a possibilidade de forjar uma 

teologia ecumênica das religiões a partir de alguns elementos que, uma vez articulados 

com uma perspectiva teológica representativa e consolidada, favoreça tal intento. 

Entendemos que esses elementos estão presentes no segmento ecumênico-progressista do 

protestantismo latino-americano, passíveis de serem encontrados, principalmente, nas 

reflexões que deram base para o que ficou conhecido como ISAL – Igreja e Sociedade na 

América Latina.  

Para que tal proposta tenha condições de articulação, acolhemos contribuições 

teológicas que favoreça pontes e articule ideias em torno da teologia das religiões, 

ecumenismo e diálogo inter-religioso. Com isso, esperamos demonstrar que o movimento 

ecumênico, muito mais na sua dimensão minoritária e não, precisamente, institucional, se 

faz possível em nível associativo, onde pessoas com suas confissões de fé nutrem pontos 

comuns de diálogo e esperança e, a partir disso, exercem um papel importante na 

promoção da vida. 

                                                            
65 “A originalidade desta dinâmica teológica só começou a se esboçar neste século, quando então a teologia 
cristã assume a perspectiva de uma singular relação com as outras religiões. Sob o significativo influxo da 
ciência da religião, que favoreceu preciosos elementos para uma análise mais objetiva das religiões, a 
teologia cristã pôde defrontar-se de maneira mais positiva com a realidade do pluralismo religioso. A 
teologia das religiões oferece, assim, recursos para uma correta avaliação teológica das diversas tradições 
religiosas, criando as condições para o exercício de um efetivo diálogo inter-religioso” (TEIXEIRA, 1995, 
p. 12).  
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Como já sinalizamos, a nossa principal hipótese para a ausência de uma teologia 

das religiões na teologia protestante latino-americana, envolve o movimento ecumênico 

quando seus integrantes empregaram tempo e energia para fazer avançar as pautas do 

protestantismo de tendência progressista, além de um claro alinhamento deste setor do 

protestantismo com a teologia latino-americana da libertação. O protestantismo de 

“rosto” ecumênico buscou a unidade diante do divisionismo herdado dos missionários 

estadunidenses e isso ocupou personagens importantes, engajados na tarefa ecumênica e 

de pensamento teológico arejado, o que os levou a não se debruçar, com maior rigor, 

sobre o tema da teologia das religiões e, como consequência, sobre o diálogo inter-

religioso. Naquele momento, histórico e teológico do cristianismo de libertação na 

América Latina, não abria espaço para se ocupar com outras demandas, ainda que 

reconhecidamente necessárias. 

Esse quadro vem mudando na reflexão teológica protestante latino-americana. 

Autores que se engajam ecumenicamente, estão se voltando para pensar, produzir 

material teológico e realizar encontros com outras expressões religiosas, com o fim de 

afinar perspectivas e elaborar meios para o diálogo inter-religioso. Nesse sentido, está 

sendo possível falar em uma teologia protestante ecumênica das religiões. 

 

2.3.1. Aportes para uma teologia ecumênica das religiões  

Por teologia ecumênica das religiões, entende-se ser algo que não inclui apenas, 

ou tão somente, a união das igrejas cristãs, “que é elemento importantíssimo, motivador 

e determinante do princípio ecumênico, mas também todos os esforços de promoção da 

vida e da justiça e as aproximações de diferentes pessoas e grupos de religiões distintas” 

(RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 34). Com isso, o foco da teologia ecumênica das religiões 

está dado, ou seja, uma ecumenicidade teológica que abarca expressões religiosas na sua 

condição de religião, portanto, dotadas de qualidades e desafios, assim como no 

cristianismo. Para uma teologia ecumênica das religiões ser possível, pressupõe, 

necessariamente, o diálogo inter-religioso, corolário desta. Por essa razão, o “grande 

desafio para a prática ecumênica é o fortalecimento de uma teologia das religiões” o que, 

por sua vez, “depende diretamente do diálogo inter-religioso” (RIBEIRO; CUNHA, 

2013, p. 46). Essa percepção, teologia das religiões e diálogo inter-religioso, se encontra 

na pauta do cristianismo latino-americano e, de modo particular, no protestantismo 

ecumênico-progressista. Principalmente quando tomamos conhecimento que, quando o 



110 
 

cristianismo chegou na América Latina, não houve “diálogo entre religiões, mas 

‘colonização de almas’, com a conseguinte degradação ou, pior ainda, demonização dos 

sistemas religiosos autóctones” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 22). Por essas 

razões, uma teologia ecumênica das religiões precisa olhar o contexto religioso-cultural 

a fim de propor uma concepção teológica que procure acolher as expressões religiosas e, 

com isso, favorecer o diálogo, a partir do momento em que se entende como participante 

desse universo religioso plural. Quando isso acontece, os desafios são enormes, exigindo 

o máximo de empenho, reflexão e práxis. O momento atual passa por significativas 

transformações, e as religiões não estão isentas de uma participação efetiva nesses 

processos. O absenteísmo não se coaduna com a conduta cristã que traz na sua gênese a 

dimensão profética. O cenário é de extrema urgência com as mudanças que o continente 

vem enfrentando, decorrentes do atual momento mundial: “A globalização da economia, 

acompanhada da exclusão de enormes contingentes do processo produtivo; a degradação 

do meio ambiente; o crescimento da violência” (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 55). Além 

dessas demandas estruturais que provocam uma reflexão e uma resposta (o que fazer?), 

pesa ainda as diferentes respostas religiosas no continente, incluindo “o fortalecimento 

de propostas religiosas de caráter individualista, intimista, verticalista ou sectário” 

(RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 55). O contexto fica mais complicador ainda, quando é 

patente “uma série de obstáculos para o exercício da cidadania. Além da realidade política 

e econômica de exclusão, não obstante aos avanços sociais, está o desenvolvimento de 

uma cultura da violência” (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 55). É a partir desse cenário, um 

tanto desolador, mas, ao mesmo tempo desafiador, que uma reflexão teológica que tenha 

as religiões como fio condutor se faz necessária. O ponto é atentar para essas questões 

com perspectivas de abertura a fim de encontrar convergências na pluralidade religiosa 

com suas devidas linguagens. Não se espera, de maneira ufanista ou ingênua, que as 

religiões, com suas idiossincrasias e desafios internos, quando em diálogo e perspectiva 

teológica propositiva, resolva os problemas da sociedade. Antes, as religiões são palco de 

interações e, por terem uma matriz comum em relação ao sagrado, agregam pessoas com 

diferentes perspectivas diante de problemas comuns.  

 Para Claudio de Oliveira Ribeiro (2014, p. 15), uma teologia ecumênica das 

religiões tem “como eixo articulador a preocupação pela paz, pela justiça e pela 

integridade da criação”, ou seja, o autor está apontando o real objetivo de uma reflexão 

teológica que leve em consideração as demais religiões. A sua perspectiva está centrada 
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no aspecto pluralista, do qual ele trata como um princípio (uma referência à Paul Tillich, 

quando este desenvolveu o princípio protestante).66 Por “princípio pluralista”, o autor 

entende que há uma maneira de observar a sociedade na sua pluralidade, não sendo 

possível enxergar a dinâmica religiosa, política, cultural e social de maneira 

compartimentada, mas dentro de um processo sinérgico, com as devidas 

proporcionalidades. O princípio pluralista, nesse sentido, supera alguns interditos, sejam 

eles doutrinários ou institucionais, porque se configura como um fator pertinente de 

observação de uma determinada dimensão religiosa. Para Ribeiro (2017, p. 13), “o 

princípio pluralista, contempla tal perspectiva ecumênica, valorativa do diálogo e das 

aproximações inter-religiosas, mas é mais amplo, uma vez que também se constitui em 

instrumento de avaliação da realidade social e cultural, sobretudo para melhor 

compreensão das diferenças, religiosas ou não”. É neste sentido que é possível haver 

recepção da dimensão plural da religião, uma vez que os elementos para uma visão 

pluralista estão dados, quais sejam: “Alteridade, respeito à diferença e o diálogo e a 

cooperação prática e ética em torno da busca da justiça e do bem comum” (RIBEIRO, 

2014, p. 16).  

 É dentro dessas considerações, que é possível pensar uma teologia das religiões,67 

focando na perspectiva ecumênica protestante latino-americana, trilhando, portanto, um 

caminho que já foi aberto com o movimento ecumênico. Conscientes das dificuldades 

teológicas inerentes ao cristianismo protestante que, por parte de alguns autores, não 

atentou, com a devida consideração, para a realidade plural das religiões,68 antes houve 

quem considerasse “o cristianismo como a melhor religião (Schleiermacher) ou como a 

fé verdadeira para além da religião (Barth)” (ROUNER, 1986, p. 117). Posturas como 

essas não se sustentam mais dentro de uma realidade de pluralismo religioso, o que não 

                                                            
66 “O protestantismo tem um princípio situado além de suas realizações. É a força crítica e dinâmica presente 
em todos os feitos protestantes, sem se identificar com nenhum deles. Não se encerra numa definição. Não 
se esgota em nenhuma relação histórica; não se identifica com a estrutura da Reforma, nem do cristianismo 
primitivo, nem mesmo com formas religiosas” (TILLICH, 1992, p. 183).  
67 “As conferências de diálogo entre religiões são proveitosas do ponto de vista social e cultural, mas ainda 
não fecundas do ponto de vista teológico. Mais interessante é o esforço de alguns pensadores protestantes, 
individualmente, no sentido de forjar uma teologia das religiões” (ROUNER, 1986, p. 117). 
68 “Karl Barth (1886-1968), com base nas devastadoras experiências feitas no nazismo na Alemanha e seu 
caráter quase-religioso, chegou a ver a religião como nada mais do que uma fútil procura humana que não 
pode chegar a Deus, pois seria nada mais do que a construção autônoma de uma imagem de Deus diante da 
qual o ser humano tentar-se-ia justificar e santificar a si mesmo [...]. Desta forma, Barth conseguiu bloquear 
a discussão sobre religião nos meios protestantes ocidentais por várias décadas” (SINNER, 2007, p. 120).  
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significa, também, aceitar um certo relativismo religioso pela via cultural, eximindo as 

religiões, com isso, de críticas.  

 Uma vez que o movimento ecumênico protestante de vertente ecumênico-

progressista na América Latina, sinalizou a necessidade de haver a continuidade de uma 

reflexão teológica que levasse em consideração as demais religiões, em suas 

características e potencialidades, é notória a lacuna de tais reflexões. Ainda há um longo 

caminho a ser percorrido. O legado do movimento ecumênico precisa ser valorizado, mas 

também precisa ser ampliado. Dentro dessa preocupação em valorizar o caminho aberto 

pelo movimento ecumênico, que Claudio de Oliveira Ribeiro vem propondo uma reflexão 

teológica que soma ecumenismo com teologia das religiões. O seu esforço se dá em 

articular autores de diferentes tradições, mas principalmente católicos e protestantes, 

como também religiões indígenas e de matriz africana. Ainda assim, é escassa a produção 

dentro dessa proposta, havendo a necessidade de articular com outras vozes que 

compartilham do espírito ecumênico que alimentou a reflexão teológica e a práxis latino-

americana e, além disso, acolha as experiências religiosas dentro das suas verdades e 

compromisso com a vida. 

O contexto latino-americano é plural em termos de religiões. Há expressões 

variadas de experiências religiosas que envolvem religiões de matriz africana, bem como 

indígenas, dentre outros movimentos religiosos autóctones. Portanto, é preciso destacar 

posturas teológicas que leve em consideração temas como a paz, a dignidade da vida, a 

justiça social e a ecologia. Uma teologia protestante ecumênica das religiões tem 

condições de perseguir essa agenda. Uma proposta teológica que não tenha como ponto 

de partida temas comuns à vida, não tem o que dizer em um contexto plural, em que a 

diversidade é marca indelével. Esse mesmo contexto plural e diverso, favorece, também, 

integrismo e fundamentalismo. Por isso, é necessário um discurso e uma práxis que tenha 

no seu horizonte leituras que contemplem a complexidade da vida e suas demandas. Uma 

teologia protestante ecumênica das religiões tem como foco “o valor do humano e da ética 

social para o diálogo inter-religioso; as possibilidades de uma unidade aberta, convidativa 

e integradora no âmbito das religiões” (RIBEIRO, 2014, p. 15). São essas características 

que precisam estar presentes quando uma proposta de teologia protestante ecumênica das 

religiões estiver em curso. No nosso entendimento, não cabem mais posturas intolerantes 

e fechadas em torno de temas e ações que não contribuem para um “outro mundo 

possível”. Serão bem-vindas teologias que pensem a partir da alteridade, do respeito ao 
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diferente, onde o diálogo e a cooperação tenha como ponte (problema) comum a “busca 

da justiça e do bem comum” (RIBEIRO, 2014, p. 16). Se aceitarmos o fato de que “as 

grandes questões que afetam a humanidade e toda a criação requerem, por suposto, 

indicações teológicas consistentes”, uma vez que são grandes e desafiadores os temas 

como a paz e a justiça, “são necessários eixos norteadores para que a reflexão teológica 

possua uma abrangência capaz de ser relevante diante dos desafios que a sociedade 

apresenta” (RIBEIRO, 2014, p. 57). Uma reflexão teológica engajada nesse contexto, tem 

a possibilidade de contribuir para caminhos de paz e justiça. Uma teologia protestante 

ecumênica das religiões precisa articular essas preocupações com o que ela tem à oferecer 

em termos de aportes teológicos.  

Diferente do catolicismo, o protestantismo não tem nos concílios e documentos 

oficiais diretrizes para uma teologia das religiões e parâmetros para o diálogo inter-

religioso. A pluralidade é uma marca do protestantismo desde a sua gênese, embora 

sempre houve tentativas de cercear a liberdade e tutelar a interpretação. Não tendo, a 

rigor, um canal específico e definitivo de indicações, o protestantismo tem possibilidades 

de construções teológicas por não ser “refém” de uma ortodoxia enrijecida pela tradição, 

em tese.  

 

2.3.2. Trindade como chave teológica para uma teologia ecumênica das religiões   

 O protestantismo latino-americano não tem cultivado uma reflexão trinitária 

(MÍGUEZ BONINO, 2003, p. 103). Há sérias dificuldades em tratar o tema na teologia 

protestante latino-americana. O contrário pode ser visto na tradição católica, com teólogas 

e teólogos tratando o tema a partir da realidade latino-americana.69 No caso do Brasil, 

Leonardo Boff ganha destaque por suas reflexões, compartilhando as percepções 

trinitárias de Jürgen Moltmann nos seus trabalhos: “Uma reflexão original e estimulante 

foi elaborada por J. Moltmann à base de uma visão comunitária da Trindade” (BOFF, 

1999, p. 152). A trindade é uma perspectiva teológica de tradição na história da Igreja 

com uma força semântica polissêmica, abrindo para possibilidades quando tratada a partir 

de uma linguagem que agrega diferença e unidade. A trindade, portanto, é uma 

perspectiva teológica que suscita a reflexão em torno do diálogo, da convivência e da 

                                                            
69 É o caso de Enrique Cambón (2000) que relacionou a trindade com quase todos os temas sociais da 
América Latina.  
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ação. Na pericorese trinitária, reside a imagem do relacionamento entre “pessoas” iguais 

e, concomitantemente, diferentes. A percepção trinitária de que o Deus-trino não está 

fechado em si mesmo, mas antes a principal característica é a abertura, fornece uma 

concepção de como poderia ser o relacionamento humano. Por ser o Deus-trino 

comunhão, “não se afirma a identidade retraindo-se sobre si, mas abrindo-se ao outro [...] 

nessa constante ‘conversação’ divina encontramos o sentido de nossa existência, a vida 

abundante; sobre esse modelo devemos estruturar nossas relações humanas” (MÍGUEZ 

BONINO, 2003, p. 105). A essência trinitária se dá através do “vínculo de unidade e a 

abertura no amor” (FORTE, 1987, p. 179). 

 Entendemos que a trindade se constitui em linguagem teológica no sentido de 

contribuir para a base de uma TEOPELAR. Nesse sentido, fazemos a opção pela reflexão 

trinitária na produção teológica de Jürgen Moltmann (tema do terceiro capítulo desse 

trabalho). Nesse momento, importa salientar algumas razões que nos levaram a optar pela 

perspectiva trinitária em Moltmann. 

Fazer a opção por Moltmann, um destacado teólogo na contemporaneidade, se dá 

pelos laços fraternos com a América Latina. Moltmann foi um dos poucos teólogos 

europeus que mais visitou a América Latina e, em especial, o Brasil. A recepção da sua 

teologia no continente é inquestionável e os seus principais livros estão traduzidos para o 

português, assim como em outros países do continente, tanto em editoras católicas como 

evangélicas. Não obstante a isso, Moltmann permitiu ser tocado pela reflexão teológica 

latino-americana, da qual também teceu críticas.70 Não somente isso, há a preocupação 

do autor com uma teologia aberta e integral, fazendo da voz desse teólogo europeu uma 

das mais ouvidas no continente, sendo, inclusive, o seu pensamento teológico alvo de 

inúmeros trabalhos acadêmicos, abordando aspectos da sua produção teológica. Nesse 

sentido, entendemos que há possíveis articulações entre a teologia de Moltmann, o 

movimento ecumênico e a teologia das religiões. Por ter uma perspectiva aberta e 

ecumênica na sua leitura dos principais temas da teologia, Moltmann fornece sínteses 

para se pensar uma teologia ecumênica das religiões. Segundo Magali Cunha (2007, p. 

44), Moltmann reúne os principais elementos para articular uma teologia ecumênica das 

religiões: “A aproximação, o diálogo e as ações inter-religiosas são elementos promotores 

                                                            
70 Quando da comemoração dos trinta anos da Teologia Latino-americana da Libertação, Jürgen Moltmann 
participou da coletânea de um livro. Ali colocou as suas principais críticas à teologia latino-americana 
(MOLTMANN, 2000b, p. 225-231).  
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do reino de Deus, de sua justiça e da paz mundial. O principal teólogo protestante que se 

relaciona a esta ênfase é Jürgen Moltmann”. Não obstante a isso, o diálogo que Moltmann 

(2004) propõe se dá em torno de pessoas com suas religiões, ou seja, ele concorda com a 

necessidade do diálogo, mas não está em busca de uma síntese religiosa. Ao contrário, 

para Moltmann cada religião, com seus limites e respectiva tradição, são chamadas a 

dialogar, por isso não se trata de algo que transponha a religião, mas entre pessoas e suas 

respectivas tradições religiosas (MOLTMANN, 2004, p. 29). Para esse diálogo acontecer, 

as pessoas devem se encontrar no seu próprio espaço religioso, a fim de buscar pontos de 

contato, em que cada um, a partir de sua própria tradição, e sem deixá-la, poderá convergir 

em torno de problemas comuns. Admite-se a realidade das religiões e suas tradições, mas 

entra no diálogo com suas categorias teológicas particulares, respeitando, igualmente, as 

particularidades da religião da outra pessoa. Diante da necessidade do diálogo, Moltmann 

concebe os problemas comuns à vida. Em sua teologia predomina a abertura às pessoas, 

participando, assim, dos sofrimentos do povo, propondo caminhos de esperança. Na sua 

reflexão teológica, há um chamamento para essa abertura ao mundo com 

comprometimento e solidariedade. Moltmann articula os temas teológicos de maneira 

ecumênica, principalmente o tema da trindade. Priorizaremos a sua contribuição trinitária 

para uma teologia ecumênica das religiões, por entendermos que sua leitura trinitária 

fornece “uma promissora base teológica para uma teologia ecumênica das religiões” 

(RIBEIRO, 2014, p. 64). Suas percepções teológicas em torno da trindade serão tratadas 

no próximo capítulo, onde teremos a oportunidade de aprofundar as principais intuições 

do autor, articulando, assim, suas percepções com a teologia das religiões com o objetivo 

de, no quarto capítulo, trabalhar com as bases da linguagem trinitária.  

 

Considerações parciais 

A partir do exposto, nos propomos a contribuir para algo que segue ainda de 

maneira incipiente, uma TEOPELAR. Nosso intento se dá por constatar uma ausência 

dessa temática na produção teológica protestante latino-americana, com algumas 

exceções. Ainda está em formação uma teologia das religiões a partir da teologia 

protestante. O tema é irremediável e instigante. As religiões constituem como um desafio 

para a teologia protestante latino-americana. Como alerta Míguez Bonino (2003, p. 106), 

“um dos problemas que a teologia evangélica tem de enfrentar em nossa época é como 
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responder à crescente e complexa pluralidade religiosa de nossos povos”. Esse trabalho é 

uma tentativa de resposta à essa complexa questão. 

Para propor uma TEOPELAR, olhamos para o movimento ecumênico e 

constatamos uma ausência de reflexão teológica que trate do pluralismo religioso e uma 

consequente teologia das religiões em perspectiva protestante e latino-americana. Ainda 

que autores alertaram para que esse próximo passo fosse dado pela vertente ecumênico-

progressista do protestantismo latino-americano, isso não aconteceu. Mesmo assim, 

houve quem indicasse caminhos para que esse passo fosse dado. Entre os autores estão, 

por exemplo, Anivaldo Padilha e Júlio de Santa Ana, destacados expoentes do movimento 

ecumênico. Padilha (1996, p. 101) argumenta: “Os preconceitos ideológicos devem ser 

rompidos em favor de ações originais, que ultrapassem a linha do ecumenismo clássico e 

contemplem a transconfessionalidade”. O autor fala em “transconfessionalidade”, um 

gigantesco desafio para o protestantismo arraigado em suas estruturas eclesiásticas. 

Ampliando ainda mais essa questão, o teólogo metodista uruguaio, Santa Ana (1987, p. 

11), quando escreve um dos seus principais textos e um dos textos fundamentais para a 

reflexão ecumênica na América Latina, faz uma preciosa observação: “Coexistem com as 

igrejas outras comunidades religiosas que dão testemunho de formas de experiência de 

Deus e do sagrado em termos diferentes das do cristianismo: trata-se das religiões 

indígenas e de diversas expressões das religiões afro-americanas”. O autor não aborda 

esse tema no seu texto, mas não deixa de reconhecer uma necessidade de ampliar a 

questão ecumênica, olhando para outras expressões religiosas. Assim, Santa Ana (1987, 

p. 11) completa: “O movimento ecumênico na América Latina é seriamente desafiado a 

levar estas religiões em conta no seu diálogo comum. Isto é, considerá-las seriamente, o 

que significa não desacreditá-las rapidamente como se fossem formas ‘primitivas’ de 

algum tipo de ‘superstição’”. Por entendermos que esse é um tema premente para a 

reflexão teológica protestante latino-americana, nos propomos a contribuir com uma 

teologia ecumênica das religiões, já em curso. Faremos isso nos apoiando em autores 

dedicados ao tema ecumênico, mas principalmente fazendo uso da linguagem trinitária 

presente na produção teológica de Moltmann, como uma trilha para se fundamentar uma 

TEOPELAR. Partilhamos da necessidade de que é premente perseguir uma reflexão 

teológica ecumênica que trate das demais religiões, e por religiões na América Latina, 

estamos pensando nas expressões religiosas dos povos indígenas e de matriz africana. 

Essas religiões são expressões do sagrado e o continente respira suas tradições. Portanto, 
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“em vista de uma história de 500 anos de exploração, opressão e extermínio, para os 

cristãos comprometidos com o ecumenismo de base é inconcebível que se excluam mais 

uma vez negros e indígenas do ecumenismo” (TIEL, 1998, p. 149-150). No nosso quarto 

capítulo, priorizaremos as religiões indígenas em diálogo com a TEOPELAR. Antes, 

iremos tratar da visão trinitária de Jürgen Moltmann e de como a sua reflexão teológica 

sobre a trindade poderia contribuir para uma TEOPELAR, tema do terceiro capítulo.  
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3. TRINDADE EM JÜRGEN MOLTMANN E TEOLOGIA 
DAS RELIGIÕES 
 
 
 
Considerações iniciais 

 Neste terceiro capítulo, acolhemos a percepção teológica de Jürgen Moltmann, 

mais especificamente a sua reflexão trinitária. As razões quanto à escolha do autor para a 

nossa proposta em pensar uma TEOPELAR, foram colocadas no início deste trabalho. 

Assim, entendemos que Moltmann poderá contribuir com a temática da teologia das 

religiões, ainda que não disponha de um trabalho específico sobre o assunto. Para isso, 

focamos na dimensão trinitária que o autor se propõe a pensar. Com isso, será possível 

demonstrar que a trindade, pensada a partir da linguagem moltmanniana, favorece um 

importante espaço para se formular uma teologia das religiões e, como consequência, o 

diálogo inter-religioso. Aqui, num primeiro momento, nos ocuparemos da trindade em 

Moltmann e, num segundo momento, as possíveis articulações das suas percepções 

quanto ao diálogo inter-religioso, procurando, num terceiro momento, configurar uma 

teologia das religiões em perspectiva protestante que incida na América Latina. 

 

3.1. A trindade social no pensamento teológico de Jürgen Moltmann 

Não alimento a menor pretensão de me  
aprofundar na metafísica da trindade 

(C. G. Jung) 
   

 Há uma frase de Immanuel Kant (2008, p. 53-54) a respeito da trindade que causa 

um certo desconforto aos teólogos sistemáticos: “Da doutrina da trindade, tomada à letra, 

nada absolutamente se pode tirar para o prático, mesmo se se julgasse compreendê-la e, 

menos ainda, se se cair na conta de que ela ultrapassa todos os nossos conceitos”. O 

filósofo alemão, a partir do seu edifício teórico quanto aos limites da religião no seu 

aspecto moral, não encontra nada de prático na trindade, até porque para ele a religião 

(cristã) não se dá fora dos limites da moral. Nesse sentido, a crítica de Kant está dentro 

da sua concepção de que a religião tem dificuldades em lidar com conceitos abstratos 

(como seria a trindade), ou seja, dificuldade com algo que está fora dos limites práticos e 
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morais da religião.71 Ainda no seu texto O conflito das faculdades, Kant (2008, p. 54) 

reitera de que não tem “conceito algum de um Deus em várias pessoas (hipóstases), mais 

ainda, porque não pode tirar desta diferença quaisquer regras diversas para a sua conduta 

de vida”. Essa ausência de incidência quanto ao trato com a doutrina trinitária, por 

questões práticas, assim como Kant pontua, se mostra presente até mesmo na tradição 

católica que, não obstante a frequência da fórmula trinitária na liturgia, faz com que um 

teólogo de destaque como Bruno Forte (1987, p. 11-12) diga que a trindade vive(u) um 

exílio. Para o teólogo, o quesito práxis tem dominado o debate teológico e a dimensão 

trinitária não é articulada com outros temas teológicos pela falta do elemento prático que 

a doutrina trinitária aparenta não ter. Assim, “os vários tratados teológicos se ocupavam 

da criação e da salvação, da antropologia e da cristologia, da revelação e da Igreja, dos 

sacramentos e da escatologia, sem cuidarem de pensar esses vários aspectos a partir do 

específico cristão da fé no Deus trinitário”. É nesse sentido também, que Moltmann 

(2000d, p. 17) parece constatar: “Que Deus seja um, ou uno e trino, isso aparentemente 

faz tão pouca diferença na doutrina da fé quanto na ética”. Além dessa observação, 

Moltmann faz uma importante crítica quanto à ausência da trindade nas recentes reflexões 

teológicas em seus aspectos hermenêutico e político no universo da teologia protestante 

moderna. Nesse sentido que o autor assegura: “A doutrina trinitária não desempenha 

qualquer papel significativo para a fundamentação dessa teologia moderna” 

(MOLTMANN, 2000d, p. 17). Ao que parece, a crítica recente de Forte e Moltmann, com 

os devidos acentos na história da teologia cristã ocidental, procede. Uma possível razão 

para que a trindade segue sendo ignorada, se dá porque a doutrina trinitária é um certo 

escândalo, ou seja, a percepção de que o Deus cristão não se apresenta na história como 

um, mas sim três. É possível, seguindo Forte (1987, p. 13), que esse “esvaziamento 

trinitário, que se traduz no monoteísmo não-cristão efetivo de muitos cristãos” tenha 

estreita relação com o contato que o cristianismo teve com o mundo judaico e grego. 

Esses dois ambientes teológico-cultural (judaico e grego), se “opuseram à proclamação 

do escândalo cristão”, ou seja, a noção trinitária de Deus. Assim, a configuração trinitária 

                                                            
71 “Na obra A religião dentro dos limites da razão (1793) trata de quatro aspectos: na primeira parte trata 
do mal radical (pecado de origem); na segunda, vida e obra de Cristo, sem nunca mencionar o nome de 
Jesus Cristo; na terceira, da Igreja invisível; na quarta, da Igreja como instituição. Em lugar do Jesus 
histórico põe a humanidade como ser moral; converte a Igreja em ser ético comum que deve congregar 
todos os homens numa ‘república sob leis virtuosas’. Está clara a tendência a dissolver a religião na 
moralidade, tentativa que culmina em ideias como ‘Deus não é um ser fora de mim... Deus é a razão moral 
prática’. A religião identifica-se com a consciência, sem necessidade do conceito de Deus” (ZILLES, 2002, 
p. 56-57).  
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foi obnubilada, porque dessa maneira seria possível para o cristianismo ocidental 

“salvaguardar e defender a divindade de Deus” e marcar território com um monoteísmo 

estrito. 

Ainda que o Novo Testamento demonstre a fórmula trinitária em diversos textos 

e em diferentes teologias, não há uma doutrina específica quanto à trindade na igreja 

assim chamada primitiva nas páginas do Novo Testamento. A trindade se torna dogma 

no século IV por conta da discussão que se deu com monarquistas e modalistas. Com isso, 

os concílios elaboraram uma linguagem trinitária com categorias gregas para comunicar 

a concepção de um Deus-trino (HÄGGLUND, 2003, p. 60). Como dogma, a trindade 

contribuiu para identificar o “deus cristão”, fazendo, assim, uma distinção de outras 

noções de “deus” e seu monoteísmo estrito como no judaísmo e no islamismo 

(BRUNNER, 2010, p. 269). Ainda que o debate trinitário seja algo mais circunscrito ao 

cristianismo ocidental e oriental – o cisma de 1054 acentuou a diferença de perspectivas72 

– o cristianismo ocidental não se preocupou em pensar a trindade na sua dimensão prática 

para a realidade da igreja e sua relação com as demandas da sociedade em termos político-

sociais. O protestantismo, como uma faceta do cristianismo ocidental, “em geral não 

atacou o dogma, mas tampouco o utilizou” (TILLICH, 2005, p. 728). Embora todos os 

teólogos de destaque no universo protestante tenha se dedicado, em algum momento, ao 

tema da trindade, e a fórmula doxológica (Deus Pai, Filho e Espírito Santo) esteja na 

celebração litúrgica, a noção quanto ao alcance semântico da trindade ainda é algo 

obnubilado. Portanto, é preciso reconhecer que “a doutrina eclesiástica da Trindade, 

estabelecida pelo dogma da Igreja antiga, não é um kerygma bíblico, portanto não é o 

kerygma da igreja, mas é uma doutrina teológica que defende a fé central da Bíblia e da 

igreja” (BRUNNER, 2010, p. 270). Sendo uma doutrina extraída da Bíblia, portanto uma 

reflexão teológica que faz uso do Novo Testamento de maneira ad hoc, a trindade 

constitui em espaço para fomentar uma reflexão teológica de abrangência religiosa, 

política e social. A percepção de que Deus é uno e trino, torna-se em elemento importante 

para demonstrar a dinâmica relacional e dialógico do Deus cristão e essa noção interessa 

                                                            
72 “Os Padres gregos colocam em destaque, antes, a realidade das três pessoas divinas, para passar, em 
seguida, à consideração do Deus uno, enquanto o Ocidente, tentado pelo sabelianismo e pelo modalismo, 
parte do Deus único para considerar, num segundo tempo, a Trindade das suas pessoas. O Oriente parte das 
pessoas, não da natureza; e parte sobretudo do Pai como princípio de unidade trinitária. Para o Oriente, as 
pessoas da comunidade trinitária possuem maior autonomia, por assim dizer, já que não se fundamentam 
meramente em relações de oposição” (KOUBETCH, 2004, p. 70).  
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e muito quando pensamos nas relações humanas e suas dimensões, seja comunitária, 

ecológica e inter-religiosa.  

Por assim perceber, que fazemos a opção de acolher as reflexões teológicas quanto 

à trindade em Moltmann. Ainda que a percepção da trindade tenha sua “origem num 

processo longo e complexo, alimentado por diversas sensibilidades filosóficas, escolas 

teológicas, querelas políticas e eclesiais, nuances linguísticas e terminológicas” 

(PALMA, 2018, p. 31), é possível, e necessário, a partir do contexto vivencial, prosseguir 

com reflexões em torno da trindade que favoreça uma linguagem de abrangência na 

praticidade da vida, onde a fórmula trinitária não seja restrita às celebrações litúrgicas, 

mas tenha incidência nas relações que o ser humano tem com a natureza, com a política, 

com a sociedade e com as religiões. É nesse aspecto que acolhemos a percepção de 

Moltmann quanto à trindade. A sua reflexão teológica não está fechada, enrijecida, antes 

é um “sistema aberto”. Moltmann (2000d, p. 12) não está interessado em reafirmar 

verdades doutrinárias e dogmáticas sobre a trindade, mas está convicto de que “a verdade, 

encarada humanamente, dá-se em um diálogo aberto”. A preocupação reside em pensar 

uma teologia ecumênica, e uma teologia assim só é possível a partir do diálogo livre.  

 

3.1.1. Trindade: uma compreensão pericorética  

 A construção teológica da doutrina da trindade se deu a partir de uma determinada 

linguagem e seu contexto, quer no Ocidente como no Oriente. Portanto, a trindade é um 

exercício teologúmeno,73 expressa-se a partir de uma limitação linguística e geográfica. 

Como já sinalizamos, a trindade não é dada como uma doutrina explícita nas páginas do 

Novo Testamento, portanto, a sua elaboração teológica na história da Igreja contou com 

uma pluralidade de percepções e conceitos, sendo esses extraídos da concepção grega, 

linguagem dominante na época das intensas discussões. Por essa razão, conceitos como 

hipóstase,74 por exemplo, passou a fazer parte do vocabulário trinitário. No Ocidente, as 

disputas quanto a linguagem “correta” da trindade foi travada nos concílios, como os 

manuais da história da Igreja relatam. Foram nos concílios, com suas disputas político-

teológicas, que prevaleceu uma determinada linguagem trinitária, tornando assim uma 

                                                            
73 “Aplicado a uma doutrina, significa que não se encontra expressa literalmente na Escritura” 
(KOUBETCH, 2004, p. 198).  
74 “Cada uma das pessoas divinas, que são reais e não apenas aparentes” (BINGEMER; FELLER, 2003, p. 
169).  
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linguagem ortodoxa determinante. Isso foi tão pontual, que é possível afirmar: “Com a 

recepção em Niceia e Constantinopla da linguagem trinitária antimodalista e 

antisubordinaciana pode considerar-se fechado o processo da gênese da linguagem 

teológica da ortodoxia trinitária” (PASTOR, 1982, p. 55). Nesse sentido, a linguagem que 

saiu “vitoriosa” dos embates conciliares, passou a traduzir o pensamento “correto” quanto 

ao alcance da linguagem trinitária. O teólogo que faz com que essa linguagem se torne 

ainda mais pontual é, sem dúvida, Agostinho.75 Ele foi o grande responsável por 

teologizar a doutrina da trindade, sistematizando-a para o mundo latino. Os seus inúmeros 

volumes de De trinitate contribuíram para que a linguagem latina da trindade se tornasse 

a mais original (PASTOR, 1982, p. 55). A novidade de Agostinho, foi que ele não apenas 

procurou dar uma linguagem bíblico-filosófica para a trindade, mas fez a opção por um 

modelo, qual seja, o “modelo da subjetividade humana como analogia psicológica do ser 

divino” (PASTOR, 1982, p. 55). Assim, Agostinho procurou no gênero humano as 

impressões da trindade sendo, deste modo, um dos responsáveis por elaborar uma 

linguagem com metáforas, figuras e analogias a partir da subjetividade humana. Com 

isso, Agostinho identifica “no espírito humano diversas tríades [que] manifestam 

diversidade na unidade e distinção sem ruptura: memória, inteligência e vontade são 

diversas entre si, mas constituem uma mesma realidade mutuamente imanente” 

(PASTOR, 1982, p. 56). É possível perceber que a linguagem trinitária que Agostinho 

elaborou, só foi possível porque o bispo de Hipona fez uso de “metáforas” para traduzir 

uma realidade perceptível, ou seja, com o uso de uma linguagem metafórica. 

 No Oriente, a linguagem “correta” para falar da trindade também foi a tônica da 

discussão, tendo, inclusive, uma palavra como um dos motivos para a cisão em 1054, 

trata-se de Filioque.76 Enquanto no Ocidente a linguagem trinitária foi marcada pela 

concepção da “natureza una” para então considerar as “três pessoas” da trindade; no 

Oriente a linguagem trinitária se dá a partir das pessoas, não da natureza. Nesse sentido, 

“as pessoas da comunidade trinitária possuem maior autonomia, por assim dizer” 

(KOUBETCH, 2004, p. 70). Se no Ocidente a hipóstase ficou como a tônica da linguagem 

                                                            
75 “Agostinho é o teólogo ocidental que mais influencia a formulação da teologia trinitária no Ocidente. 
Escreveu A Trindade ao longo de um período de dezessete anos, terminando a obra em 417” (LORENZEN, 
2002, p. 41).  
76 “Trata-se do acréscimo feito pelo Ocidente ao credo Constantinopla (381), afirmando ser o Espírito Santo 
procedente do Pai ‘e do Filho’. Famosa querela que dividiu Oriente e Ocidente” (BINGEMER; FELLER, 
2003, p. 168).  
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trinitária; no Oriente a tônica ficou na pericorese.77 Enquanto Agostinho, como um dos 

mais destacados teólogos da Igreja, focou na estrutura humana como uma metáfora para 

falar das “pessoas divinas”; a teologia grega (ortodoxa) se debruçou na comunhão dos 

três, na comunidade chamada trindade. 

 Moltmann, não obstante a sua análise dos desdobramentos no Ocidente quanto ao 

monoteísmo estrito dos cristãos,78 faz uma clara predileção pela concepção grega de 

trindade (ortodoxa)79 e prefere a linguagem da pericorese para falar da relação trinitária: 

“Pressuponho a fundamentação da doutrina da Trindade cristã na experiência divina 

cristã, vou diretamente ao mistério interno da Trindade e assumo, para compreensão de 

sua vida eterna, o conceito de perichoresis” (MOLTMANN, 2007a, p. 152).  

 Moltmann (1984, p. 3) está interessado na dimensão comunitária da trindade: “A 

comunhão do Deus trino é tão aberta e acolhedora que engloba a comunhão dos homens 

no Espírito”. Essa noção intra-trinitária foi concebida de maneira mais pontual por João 

Damasceno.80 Ele empregou o conceito de pericorese “para designar a interpenetração 

das naturezas humana e divina no Deus-homem Cristo e as habitações do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo uns nos outros” (MOLTMANN, 2007a, p. 152). A ênfase que 

Moltmann dá a essa dimensão pericorética se torna uma “novidade” na linguagem 

trinitária, porque ele desloca a discussão, calcada no combate às “heresias” tratadas nos 

concílios, para uma percepção de comunhão ad intra (o Deus-trino e sua relação 

intracomunitária) e ad extra (o Deus-trino e seu relacionamento extracomunitário). A 

ênfase, portanto, que Moltmann dá nessa dimensão comunitária da trindade, onde “as três 

pessoas divinas formam uma comunidade, a qual é compartilhada pelas três pessoas, onde 

se situa sua unidade” (COSTA JÚNIOR, 2011, p. 101), coloca o debate trinitário na 

agenda teológica, dando, assim, um renovado fôlego para a doutrina da trindade. A ênfase 

em uma linguagem trinitária que privilegia a relação intra-trinitária, ganha contornos para 

as relações humanas. Moltmann, até o momento, é o principal expoente dessa perspectiva. 

Essa percepção de que a trindade nutre uma relação entre iguais, ou seja, não são relações 

                                                            
77 “Trata-se do modo como vivem as três pessoas divinas, que estão situadas e entremeadas umas nas outras 
duas, pelas outras duas, com as outras duas, para as outras duas” (BINGEMER; FELLER, 2003, p. 170). 
78 “Na prática, as ideias religiosas de muitos cristãos mostram somente um monoteísmo debilmente 
cristianizado, é precisamente este monoteísmo generalizado na teologia e fé que leva hoje o cristianismo a 
sua crise de identidade” (MOLTMANN, 2010, p. 272).  
79 “O teólogo alemão Jürgen Moltmann [...] rejeita grande parte da tradição cristã ocidental em que foi 
educado e se apoia na tradição cristã oriental” (LORENZEN, 2002, p. 81).  
80 Ainda que São Gregório Nazianzeno (329-389) tenha introduzido o termo, pericorese, foi João 
Damasceno (675-749) que tornou o termo pleno de significado (KOUBETCH, 2004, p. 194).  
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hierárquicas, portanto é um “modelo sobre o qual estão fundamentadas as relações no 

reino de Deus, no qual não há servidores, não se exige a obediência e nem a submissão, 

mas sim amor e livre participação” (COSTA JÚNIOR, 2011, p. 101), abre possibilidades 

para elaborar um discurso teológico mais grudado na realidade da vida, quando esta, a 

realidade da vida, é marcada por inúmeras incongruências e desafios.  

 A obra que Moltmann dedica ao tema da trindade é Trindade e reino de Deus 

(2000d). Nesse texto, o autor faz um tratado sobre a trindade demonstrando as 

deficiências de modelos trinitários que se constituíram a partir de concepções filosóficas 

e políticas. No seu entender, “uma reformulação da doutrina trinitária, hoje, somente 

poderá ocorrer a partir de uma confrontação crítica” (MOLTMANN, 2000d, p. 32). O seu 

compromisso é desenvolver uma concepção social da trindade: “Diferentemente da 

Trindade substancial e da Trindade subjetiva, procuraremos desenvolver uma doutrina 

trinitária social. Entendemos a Escritura como o testemunho da história das relações 

comunitárias da Trindade, revelada ao mundo e aos homens” (MOLTMANN, 2000d, p. 

33). Por “doutrina trinitária social”, o autor entende como uma chave hermenêutica para 

acessar a trindade: “Essa hermenêutica trinitária conduz a um pensamento relacional e 

comunitário” (MOLTMANN, 2000d, p. 33). Ao chamar a atenção para as relações 

comunitárias da trindade, Moltmann (2000d, p. 33) quer desenvolver um “pensamento 

relacional e comunitário, a partir da doutrina da trindade, e instaurá-lo na relação do 

homem com Deus, com os outros homens e com a humanidade, bem como na comunhão 

com toda a criação”. Por essa razão que para Moltmann, a trindade se dá na sua abertura. 

Assim, a trindade não se dá a partir de uma unidade numérica, ela reside na comunidade, 

ou seja, a unidade conserva a individualidade de cada um e essa unidade não se dá de 

maneira ad intra apenas, mas também ad extra; dito de outra maneira, aberta 

(MOLTMANN, 2000d, p. 107). A condição de abertura da trindade não pode ser definida 

unicamente pelo seu relacionamento interno; antes, a natureza comum significa 

relacionamento com as outras pessoas, seja interno e externo (MOLTMANN, 2004, p. 

258). De acordo com Moltmann (2000d, p. 179-182), é por meio das relações que podem 

ser denominados de pessoas, ou seja, ser pessoa significa “existir-em-relação”, uma 

relação trinitária em que “vivem plenamente umas em outras e umas pelas outras”. Com 

esse entendimento, Moltmann (2000d, p. 179) pode afirmar: “A personalidade, 

representada pelo seu ser próprio e não volúvel em relação à natureza divina comum, 
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significa, por outro lado, relacionamento com as outras pessoas [...]. A individualidade 

de cada uma é determinada pelos seus relacionamentos recíprocos”.  

 

3.1.2. Trindade: Deus é plural e comunitário  

Afirmarmos que a trindade em Moltmann é Deus no plural, ou seja, é uma 

abertura ao mundo que inclui a criação e a humanidade. Essa abertura à pluralidade se dá 

na liberdade que a trindade comunica. Rejeitando imagens de um “Deus” imóvel, apático 

e absolutista, Moltmann concebe um Deus que encoraja a liberdade, acentuando, assim, 

a imagem de um “Deus sofredor e apaixonado”. Esse Deus-trino “deseja constantemente 

a liberdade da sua criação [...] ele é a liberdade incriada da sua criatura” (MOLTMANN, 

2000d, p. 221). Nessa abertura, a relação trinitária dá o exemplo de como deveriam ser as 

relações humanas, onde a liberdade “como comunhão de homens com homens, é uma 

função social” (MOLTMANN, 2000d, p. 220). Deste modo, “a Trindade serve como 

modelo para a sociedade integrada, capaz de mostrar a coexistência entre o pessoal e o 

social, numa interligação que brota do mistério trinitário da comunhão das três pessoas” 

(SILVA, 2009, p. 165).  

 Uma vez que as relações entre as pessoas da trindade são comunitárias e não 

hierárquica,81 o “modelo”82 de como deveriam ser as relações pessoais está dado (COSTA 

JÚNIOR, 2011, p. 143). Reside aí uma importante contribuição teológica para se evitar 

posturas arbitrárias, ou seja, “a visão comunitária da Trindade é vista como uma 

possibilidade de evitar totalitarismos” (SILVA, 2009, p. 166). Sendo a relação trinitária 

uma relação de iguais, onde não há uma hierarquia,83 é possível o intercâmbio entre as 

pessoas, possibilitando a anulação de uma relação de subalternidade. Esta relação aberta 

que se estabelece entre as pessoas da trindade, demonstra um “modelo” de convivência, 

um “modelo” de aceitação, de relacionamento, de iguais (MOLTMANN, 2000d, p. 102). 

                                                            
81 “Moltmann insiste em que essa Trindade é não somente histórica, mas também social, e situa sua unidade 
na comunidade compartilhada pelas três pessoas” (LORENZEN, 2002, p. 83).  
82 Estamos usando aspas para “modelo” quando tratando da reflexão trinitária dos referidos autores. 
Adiante, iremos fazer uma diferenciação entre “modelo” e metáfora na linguagem trinitária. 
83 O teólogo Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (1997, p. 144), em sua tese de doutorado, após verificar que a 
teologia trinitária de Moltmann exerceu influência no desenvolvimento de uma teologia trinitária 
libertadora na América Latina, entende que há dois aspectos que diferenciam essas duas perspectivas. 
Enquanto nesta segunda perspectiva (teologia trinitária libertadora) “apresenta a terminologia co-iguais 
para mostrar que em Deus não existe dominação de uma Pessoa sobre a outra, mas o amor, o respeito e a 
reciprocidade no relacionamento entre elas”, em Moltmann ele entende que “a Trindade é hierárquica e 
singular”. Entendemos tratar-se de um equívoco na interpretação da perspectiva trinitária em Moltmann. 



126 
 

As ressonâncias dessa concepção teológico-trinitária, se dá em outras vertentes do 

pensamento moltmanniano. Na criação, por exemplo, a trindade está presente dando 

forma ao panenteísmo (MOLTMANN, 1993, p. 148-149); a pneumatologia é essencial 

para a ação da trindade (MOLTMANN, 1999, p. 268-286); na eclesiologia, a igreja 

participa da história do Deus uno-trino (MOLTMANN, 2013, p. 79-97). Por ter uma 

concepção teológico-trinitária aberta, o diálogo é algo essencial para Moltmann. Um 

Deus-trino, portanto plural, é também comunitário. Com isso é possível afirmar que a 

trindade é um programa social, onde não há privilégios e cerceamento das liberdades 

(MOLTMANN, 2004, p. 274).  

A trindade em Moltmann, segundo Lynne Faber Lorenzen (2002, p. 85), se dá em 

uma abertura ao mundo que inclui, naturalmente, a criação e as pessoas. Nessa abertura, 

a relação trinitária dá o exemplo de como deveriam ser as relações humanas, ou seja, “a 

estrutura trinitária postulada por Moltmann é contrária às estruturas monárquicas políticas 

e clericais, modelos a partir dos quais foram organizadas as sociedades humanas” 

(COSTA JÚNIOR, 2011, p. 102). As relações entre as pessoas da trindade são 

comunitárias e não hierárquicas, o “modelo” está dado para a comunidade de fé de como 

deveriam ser as relações humanas (COSTA JÚNIOR, 2011, p. 143). Sendo a relação 

trinitária uma relação de iguais, onde não há uma hierarquia, é possível o intercâmbio 

entre as pessoas, Pai – Espírito – Filho ou Pai – Filho – Espírito ou ainda Espírito – Filho 

– Pai (MOLTMANN, 2000d, p. 106). Essa relação aberta que se estabelece entre as 

pessoas da trindade, se dá como uma metáfora de comunidade para os fiéis, um modo de 

aceitação, de relacionamento, de comunidade entre iguais. Há uma condição plural na 

pericorese, unindo não “somente diferentes da mesma espécie, mas também diferentes de 

espécies diferentes” (MOLTMANN, 2004, p. 268). Ainda que o principal “modelo” para 

a trindade tenha sido “Pai – Filho – Espírito” no Ocidente, é possível falar a partir de 

linguagens que sejam alternativas a essa sequência arbitrária (MOLTMANN, 2000d, p. 

106-107). A trindade é o Deus-trino na sua pluralidade, onde esta pluralidade demonstra 

como ser comunidade, pois trata-se de uma comunhão entre diferentes e iguais.  

 

3.1.3. “A trindade é nosso programa social” 

 Moltmann propõe uma (re)leitura da trindade a partir da dimensão social. Não 

sendo o autor dessa perspectiva, Moltmann dá a essa dimensão trinitária status de 

itinerário teológico-social. 
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Esta frase figura nos escritos de Nicolai Fedorov, teólogo do século XIX, 
e, de forma parecida, aparece também no teólogo anglicano Frederic 
Denison Maurice e o luterano dinamarquês Nicolai Grundvitg. Todos 
eles se individualizaram na singular unidade do Deus trino o arquétipo da 
autêntica comunidade humana; a Igreja, antes tudo; mas também a 
sociedade (MOLTMANN, 1984, p. 6).  

    

Em outro momento, Moltmann (2004, p. 274) relata a suposta “intenção” de Fedorov, um 

amigo de Dostoievski, ao elaborar algo assim a partir da trindade como um programa 

social. A experiência da tri-unidade sagrada em Deus “serviram-lhe de modelo para uma 

sociedade verdadeiramente humana em liberdade e igualdade”. A partir dessa dimensão 

social da trindade, Moltmann (2004, p. 274) entende que pode haver um “equilíbrio entre 

a liberdade pessoal e [a] comunhão justa”. Na sua compreensão, essa percepção trinitária 

contribuiu para que houvesse um questionamento razoável das divisões e inimizades na 

sociedade. Além disso, para Moltmann (1984, p. 6), “a doutrina social da trindade pode 

nos ajudar a superar tanto o monoteísmo teológico como o individualismo em 

antropologia”. O monoteísmo teológico que dominou o debate sobre “Deus”, ignorando 

a dimensão trinitária do Deus-trino; o individualismo antropológico que focou no 

indivíduo como o detentor da sua própria condição de vida, desconsiderando a 

comunidade, uma marca do mundo chamado “pós-moderno”.84 A visão trinitária social, 

no entender de Moltmann (1984, p. 6), “pode promover o desenvolvimento de um 

‘personalismo social’ e um ‘socialismo da pessoa’, de indubitável importância no mundo 

dividido em que vivemos e pensamos”. Por essa razão, a insistência do autor em reafirmar 

uma outra perspectiva no debate trinitário, qual seja, a trindade como um programa social. 

Essa outra perspectiva pode ir um pouco além do debate já marcado no Ocidente em torno 

da trindade, o debate substancial (metafísica) e subjetivo (personalista). O interesse de 

Moltmann (2000d, p. 33) está em “desenvolver uma doutrina trinitária social”. Nesse 

sentido, a trindade é um “modelo” (termo que Moltmann adotou para expressar essa inter-

relação trinitária, mais à frente iremos propor um outro termo para expressar a 

discursividade trinitária, tratando-a como metáfora) de como as relações humanas 

poderiam ser, ou seja, “a unidade trinitária de modo pericorético [...] não é uma unidade 

fechada em si mesma, exclusiva, mas uma unidade aberta, convidativa e integradora” 

(MOLTMANN, 2004, p. 268). A abertura que a trindade proporciona não é uma “carência 

                                                            
84 No primeiro capítulo do nosso trabalho, fizemos a opção por acolher o termo “contemporâneo” e não 
“pós-modernidade” a partir das percepções de Giorgio Agamben.  
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e imperfeição”, mas antes é o “amor que proporciona às criaturas o espaço para viverem 

sua vitalidade e o espaço aberto para o seu desenvolvimento” (MOLTMANN, 2004, p. 

268). Portanto, ao assumir a dimensão de abertura da trindade, sendo, portanto, uma 

“trindade aberta”, há uma abertura convidativa e integradora que não tem como marca o 

exclusivismo. Esse processo não se dá como uma espécie de anomalia trinitária, antes faz 

parte do “ser” trinitário, ou seja, a trindade é um lugar espaçoso e inclusivo por “natureza” 

porque a relação trinitária está baseada no amor, e por estar baseada no amor, a relação 

pericorética “não une somente diferentes da mesma espécie, mas também diferentes de 

espécies diferentes” (MOLTMANN, 2004, p. 268). 

 Essa “nova” preocupação de Moltmann, quanto ao alcance social da trindade, irá 

influenciar um dos mais destacados teólogos latino-americanos que contribuiu para a 

consolidação da teologia latino-americana da libertação; trata-se de Leonardo Boff. Com 

uma análise detalhada do debate trinitário, Boff (1999, p. 151) conclui que essa dimensão 

social da trindade é uma “renovação da teologia trinitária”. Dentre os proponentes dessa 

percepção, Boff (1999, p. 152) destaca o trabalho de Moltmann como “uma reflexão 

original e estimulante”. Não sem razão que as reflexões trinitárias de Moltmann irá 

contribuir de maneira bem significativa para a elaboração de uma teologia trinitária em 

Boff, mas também para a elaboração de uma teologia trinitária na América Latina. A 

contribuição de Moltmann ao debate trinitário a partir da dimensão social da trindade, 

segundo Leonardo Boff (1999, p. 152), “serve de modelo para a sociedade integrada”. 

Além disso, o autor brasileiro faz ressoar na realidade latino-americana esse “modelo”, 

ressaltando de que ele é impeditivo para todo e qualquer totalitarismo divino. Assim, “o 

modelo da dominação é substituído pelo modelo da comunhão; aquele da produção pelo 

da acolhida; aquele da conquista pelo da participação. A Trindade compreendida 

humanamente como comunhão de Pessoas funda uma sociedade de irmãos e de irmãs, de 

iguais” (BOFF, 1999, p. 153). Por essa razão, que é consenso afirmar que “Leonardo Boff 

se encontra muito próximo da abordagem trinitária postulada por Moltmann. Boff, ao 

desenvolver as reflexões a respeito da Trindade, sabe-se devedor deste” (WESTPHAL, 

2003, p. 27). O próprio Boff (1999, p. 153), admite que a visão trinitária moltmanniana 

“servirá de estímulo para a [sua] própria elaboração” trinitária. No trabalho apresentado 

por Euler R. Westphal sobre a trindade em Leonardo Boff, é possível perceber a presença 

da doutrina trinitária social de Moltmann em Boff. No entanto, Moltmann registra a 

perspicácia de Boff em traduzir para a realidade latino-americana o projeto de uma 



129 
 

trindade social. Assim, segundo Westphal (2003, p. 28), Moltmann reconhece que “as 

reflexões trinitárias de Boff são relevantes, pois a TdL ganha em profundidade na sua 

reflexão e dimensiona uma prática eficaz para a igreja e a sociedade”. 

 Essa abordagem social da trindade é possível porque Moltmann deixa bem claro 

o seu propósito em tratar o tema a partir da dimensão comunitária, ou seja, o seu itinerário 

é fazer o caminho inverso da tradição ocidental quanto ao tema da trindade. A discussão 

trinitária partiu da “unidade de Deus, e em seguida colocou a questão da Trindade”. Para 

Moltmann (2000d, p. 33), o ideal é começar “com a Trindade das pessoas”, para depois 

acentuar “o aspecto da unidade”. Reside aqui a novidade de Moltmann (2000d, p. 33) 

quanto à trindade, ele parte da “unidade divina como unicidade da Trindade”. Nesse 

sentido, portanto, a questão que Moltmann quer sublinhar não está dentro do debate que 

perdurou (e perdura) até o momento, qual seja, a discussão quanto à unicidade de Deus 

(monoteísmo teológico) sendo “três”.85 Moltmann propõe a unidade divina, a comunhão 

entre as “pessoas”, para depois se posicionar sobre a unicidade de Deus, que, para ele, só 

é possível pela unidade do Deus-trino. Essa unidade do Deus-trino está baseada na Bíblia 

(especificamente no Novo Testamento). O Novo Testamento é o lócus teológico da 

hermenêutica trinitária. Assim, quem faz com que a trindade seja compreendida não é, 

necessariamente, a tradição eclesiástica que desenvolveu uma linguagem trinitária ao 

longo da história da Igreja, mas é o Filho de Deus, porque “ele é o revelador dessa 

Trindade” (MOLTMANN, 2000d, p. 79). A chave de abertura para a trindade está no 

Filho e assim, por meio da história do Filho, é possível apresentar a trindade com “os 

seguintes elementos: O Pai envia o Filho, através do Espírito. O Filho procede do Pai, na 

força do Espírito. O Espírito conduz os homens ao seio da comunidade do Filho com o 

Pai” (MOLTMANN, 2000d, p. 88). Essa relação intra-trinitária, afeta o mundo porque o 

Deus-trino é presença de amor e liberdade no mundo. Por essa relação com o mundo, o 

Deus-trino tem uma história com o mundo e esta história não começa com o “pecado 

original”, mas sim com a criação (MOLTMANN, 2000d, p. 112). A relação trinitária 

repercute na relação com o mundo, ainda que a relação do Deus-trino não seja algo de 

                                                            
85 “O conceito da unidade de Deus, assim, em termos trinitários, não pode apoiar-se na homogeneidade de 
uma única substância divina, nem na aseidade do sujeito absoluto, e muito menos em uma das três pessoas 
da Trindade: Ele deve ser procurado na ‘pericorese’ das pessoas divinas. Se a unidade de Deus não for 
reconhecida na união das três pessoas divinas, caracterizando-se como uma unidade ‘pericorética’, então 
o arianismo e o sabelianismo permanecerão como uma ameaça constante no seio da teologia cristã” 
(MOLTMANN, 2000d, p. 161).  
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“pé de igualdade com a relação consigo próprio”, há um relacionamento recíproco com o 

mundo onde a comunhão trinitária repercute no mundo (MOLTMANN, 2000d, p. 170).  

Ressaltamos aqui a percepção trinitária de Moltmann como uma comunidade que 

está em relação ad intra (trindade imanente marcada pela unidade-comunhão) e ad extra 

(trindade econômica, marcada pela relação com a criação e a humanidade como um lugar 

espaço, convidativo e integrador). Como trindade social, a comunhão é uma importante 

chave hermenêutica para elaborar narrativas que deem conta da pluralidade e diversidade, 

assim como é o Deus-trino,86 além de constituir-se como um elemento dinâmico para uma 

práxis que valoriza o acolhimento das diferenças, porque a condição relacional do Deus-

trino é a sua abertura ao mundo e sua criação.87 

 Tendo como ponto de partida essa percepção trinitária em Moltmann e sua 

dimensão pericorética-social-comunitária, nos propomos a pensar quanto à possibilidade 

em se fomentar uma teologia das religiões na perspectiva trinitária-moltmanniana. Um 

desafio, porque o nosso autor não tem, até o momento, uma teologia das religiões 

formalizada. Essa formalização não foi uma preocupação para Moltmann quanto à 

sistematização de uma teologia das religiões, até porque ele sempre procurou tratar os 

temas teológicos de maneira ecumênica. O diálogo inter-religioso está presente nos seus 

textos, dialogando, principalmente, com o judaísmo e o islamismo. Ainda assim, os textos 

de Moltmann têm fragmentos que tratam do assunto, servindo para elaborar uma teologia 

das religiões a partir do acolhimento das suas ideias e percepções sobre o tema. A 

trindade, como assim concebemos em Moltmann, é uma promissora abertura para se 

pensar uma teologia das religiões, ainda mais porque na teologia protestante a trindade 

tem sido uma singular chave-proposta que possibilita pensar a teologia das religiões. No 

caso da teologia protestante latino-americana, a trindade ainda é um tema que carece de 

maior exploração. Nesse sentido, a reflexão moltmanniana contribui para que o tema 

ganhe outros contornos no contexto latino-americano. 

                                                            
86 “Deus é a Trindade de Pessoas entrelaçadas pelo amor e comunhão. As três são originárias desde toda a 
eternidade. Nenhuma é anterior à outra. As relações são antes de participação recíproca que de derivação 
hipostática; são de correlação e de comunhão e menos de produção e processão” (BOFF, 1999, p. 183).  
87 A trindade econômica é a trindade imanente foi desenvolvida por Karl Rahner (1989, p. 169): “Na 
Trindade da história da salvação e revelação já fizemos a experiência da Trindade imanente como ela é em 
si mesma. Pelo fato de Deus se revelar a si mesmo a nós nas maneiras que indicamos como sendo trinitárias, 
já fizemos a experiência da Trindade imanente do mistério santo como ele é em si mesmo, porque sua 
comunicação livre e sobrenatural a nós na graça no-lo comunica em seu ser mais íntimo, e porque sua 
absoluta identidade consigo mesmo não significa homogeneidade sem vida e vazia, mas, pelo contrário, 
essa identidade enquanto divina vitalidade implica em si mesma aquilo com que nos encontramos na 
Trindade de seu voltar-se para nós”. Moltmann (2000d, p. 169) concorda e acolhe a tese de Rahner.  
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3.2. Teologia das religiões em perspectiva moltmanniana 

O que exige a secularidade de uma sociedade  
multirreligiosa dos teólogos cristãos? 

(Jürgen Moltmann) 
 

Em suas obras, Moltmann não se preocupou em tratar do tema religião de maneira 

específica, ou seja, não há um tratado sistemático quanto ao seu entendimento da religião. 

Isso não significa que o autor tenha ignorado o debate em torno do tema na teologia 

protestante, que tem Schleiermacher como um dos mais notórios proponentes do tema 

para o seu tempo, o qual irá influenciar Tillich no debate sobre a religião.88 Ainda que 

Moltmann (2003, p. 361) não disponha de um tratado sobre religião na sua definição 

conceitual, ele parte de uma constatação quanto ao papel da religião na sociedade 

contemporânea. Foi com “o aparecimento da ‘sociedade burguesa’ e do ‘sistema das 

necessidades’ na sociedade industrial, a sociedade moderna se emancipou do antigo 

conceito de religião”.89 Enquanto teólogos como Paul Tillich, por exemplo, se preocupou 

com o sentido da religião nas suas dimensões fenomenológica e cultural,90 Moltmann se 

dedicou a pensar as consequências de uma pluralidade religiosa e a ascensão do mercado 

religioso, ou seja, a sua preocupação parte de um fato incontestável, o pluralismo 

religioso, mas, ao mesmo tempo, ele se questiona quanto aos caminhos dessa pluralidade 

religiosa e as consequências para uma sociedade marcada, cada vez mais, pelo consumo. 

Com o surgimento da sociedade burguesa e as relações baseadas nas necessidades, o 

conceito de religião foi emancipado. Em outra época, era dado à Igreja a primazia, sendo 

vista como o “coração” da sociedade, sustentadora e unificadora de interesses político-

sociais. Com a chegada da modernidade,91 a religião perde o seu ideal moral e unificador 

e passa a ser um culto privado. A religião torna-se, assim, religiosidade individual. Dando 

                                                            
88 “Ele é o pai da teologia protestante moderna. Era esse o seu título oficial nos séculos dezenove e vinte” 
(TILLICH, 1999, p. 113).  
89 Por “sistemas das necessidades” Moltmann (2003, p. 363) entende da seguinte forma: “Uma sociedade 
que, pela fundamental emancipação de todos os pressupostos e de todas as ordenações humanas 
historicamente transmitidas, tem por conteúdo unicamente a constante e uniforme natureza das 
necessidades do homem enquanto indivíduo e a sua satisfação pelo trabalho comum e pela divisão do 
trabalho”.  
90 “A religião é a orientação para o Incondicional, e a cultura é a orientação para as formas condicionadas 
e sua unidade” (TILLICH, 1973, p. 46).  
91 Moltmann (2003, p. 363) segue Hegel, considerando-o como o principal filósofo que pensou a 
modernidade: “Foi Hegel quem por primeiro reconheceu o surgimento da sociedade moderna, emancipada, 
destruidora de todas as forças tradicionais”. No primeiro capítulo desse trabalho, analisamos o papel de 
Hegel como um dos principais intérpretes da modernidade e o destaque que o filósofo alemão dá à Reforma 
protestante como um importante elemento para o surgimento da subjetividade.  



132 
 

ao indivíduo esta liberdade, a religião torna-se intimista e particularizada. Tem, a partir 

de agora, uma função consoladora diante da angústia existencial; é sua função dar às 

pessoas o sentido de existir (GIBELLINI, 1998, p. 285). Agora o “Absoluto não é mais 

necessário para a integração da sociedade moderna. O Absoluto só se busca e se vive na 

subjetividade socialmente libertada. A ‘religião’, de atividade pública e social, tornou-se 

ocupação privada e livre” (MOLTMANN, 2003, p. 366). Com esse deslocamento, o 

conceito de religião fica, assim, emancipado. Reside aqui a preocupação de Moltmann 

com o pluralismo religioso, o qual pontuaremos mais à frente.  

Antes de prosseguir para uma possível teologia das religiões em perspectiva 

moltmanniana, julgamos necessário abordar, ainda que sinteticamente, o entendimento 

moltmanniano sobre religião, o qual é dependente da filosofia de Ernst Bloch. Com isso, 

será possível marcar os passos para o que se propõe este trabalho, uma proposta de 

teologia protestante das religiões.  

O filósofo, denominado de neomarxista Ernst Bloch,92 exerceu uma importante 

influência em Jürgen Moltmann com a sua filosofia da esperança, a qual ele se dedica em 

uma obra de três densos volumes. Bloch, como leitor e pesquisador de Karl Marx, diferiu 

quanto à tese marxista segundo a qual o ser humano se encontra em estado de alienação 

(MONDIN, 2003, 244). Para Marx, o ser humano se encontra alienado em sentido 

econômico e social e a religião é o resultado dessa alienação, não o seu fundamento 

(ZILLES, 2002, p. 126). Essa alienação, da qual a religião é o resultado,93 só poderia ser 

superada pela supressão da economia capitalista (DUROZOI; ROUSSEL, 2005, p. 23). 

Já Bloch, entende a alienação do ser humano por razões ontológicas. A sua alienação se 

dá pela sua incompletude, pela sua limitação, pelo “não-ainda-ser” (REALE; ANTISERI, 

2006, p. 447). É aqui que o filósofo alemão coloca a esperança como mediadora das 

relações humanas. Para Bloch, a esperança se dá em um movimento antecipador do 

futuro. Nesse sentido, “aquele que espera (o ser), projeta o seu ainda-não-ser para esse 

futuro ainda-não-realizado” (KUZMA, 2014, p. 97). É a partir disso que Bloch elabora 

                                                            
92 “Bloch, Ernst (1885-1977) filósofo marxista alemão de origem judaica, professor na Universidade de 
Leipzig, exilou-se nos EUA em 1933, regressando à Alemanha Oriental em 1948 e radicando-se depois na 
Alemanha Ocidental (1958), onde foi professor na Universidade de Tübingen. O marxismo de Bloch é 
influenciado pelo idealismo alemão, sobretudo hegeliano, e pela tradição mística judaica e cristã, também 
encontrada na cultura alemã. O princípio fundamental de sua filosofia é a esperança (Hoffnung). Vê a 
história como algo que vai se fazendo de acordo com esse princípio, e define a consciência como 
‘consciência antecipadora’” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, p. 31).  
93 “A alienação religiosa deve ser esclarecida a partir da situação histórico-social concreta” (ZILLES, 2002, 
126).  
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a sua filosofia da esperança postulando a ideia de que o ser humano “é, por essência, a 

criatura que tende para o possível que lhe está adiante” (MONDIN, 2003, 244). O esperar 

não é um fator de imobilidade, pelo contrário, segundo Bloch, “somos ardentes e 

indecisos” e é essa dimensão humana que impulsiona para a ação. É a partir dessa 

dimensão humana do esperar que vive-se “estimulado em primeiro lugar por si mesmo”. 

Assim Bloch sentencia: “Se o almejar é sentido, então passa a ser um ansiar, a única 

condição sincera de todos os seres humanos” (BLOCH, 2005, p. 49). O filósofo não 

centrou suas reflexões no ser ou ainda no conhecimento, mas sim na esperança.94 Com a 

esperança, Bloch faz sua leitura da realidade a partir da premissa de que o ser humano 

vive em tensão para o futuro, tendo nele algo (daí a dimensão ontológica) que está 

presente e ativo, como um impulso originário, que o direciona para a novidade do futuro 

(REALE; ANTISERI, 2006, p. 447). Uma vez dada essa concepção de futuro, Bloch, na 

sua filosofia da esperança, compreende que o possível está à frente. Neste sentido é a 

possibilidade do acontecer que faz com que a realidade se desenvolva. Para isso, há duas 

dimensões dialéticas em Bloch, a subjetiva e a objetiva. Para o filósofo alemão, “o fator 

subjetivo é a potência inacabada de fazer as coisas evoluírem; o fator objetivo é a 

potencialidade não terminada da mutabilidade do mundo” (apud MONDIN, 2003, 244). 

É dentro dessa dialética que se dá a construção da possibilidade de transformação 

histórica. “Essa abertura, esse estado incompleto, não é condição negativa. Pelo contrário, 

é muito mais condição positiva, constituindo o caminho para o cumprimento” (REALE; 

ANTISERI, 2006, p. 447). Não é um abandono da história, pelo contrário, é um assumir 

a história com suas vicissitudes e contradições e, concomitantemente, com esperança pelo 

futuro aberto de possibilidades.  

A religião é parte substancial no sistema filosófico blochiano. Diferente de Marx 

que a compreendia como ópio do povo,95 Bloch (2006, p. 286) formula a ideia de que 

“onde há esperança de fato há religião”. A religião, antes de ser instrumento alienatório, 

“é a esfera na qual o ser humano ainda incompleto projeta a sua ânsia perene por uma 

existência reconciliada” (MONDIN, 2003, p. 246). É dentro dessa perspectiva que 

Moltmann encontra o seu aporte hermenêutico para construir a sua teologia da esperança. 

                                                            
94 “A esperança apenas transcende o horizonte, ao passo que o conhecimento do real mediante a práxis o 
desloca de maneira sólida; ainda assim, é exclusivamente a esperança que conduz à compreensão de mundo 
estimulante e consoladora e permite obtê-la, ao mesmo tempo, como a compreensão mais sólida e mais 
tendencialmente concreta” (BLOCH, 2006, p. 453).  
95 “A angústia religiosa é, por um lado, a expressão da angústia real e, por outro, o protesto contra a angústia 
real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, a alma de um mundo sem coração, tal como é o espírito de 
condições sociais de que o espírito está excluído. Ela é o opium do povo” (MARX, 1976, p. 46).  
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Ainda que houvesse diferenças nos caminhos traçados por ambos, há uma interação entre 

os dois, havendo uma profícua interlocução em temas como utopia, messianismo e 

religião. Moltmann se apropria das “bases filosóficas de Bloch para produzir uma teologia 

que fosse orientada para o futuro, de maneira histórica, servindo-se da práxis” (KUZMA, 

2014, p. 98). Uma vez que o ser humano “vive voltado unicamente para o futuro; o 

passado chega somente mais tarde, e quanto ao presente propriamente dito, pode-se dizer 

que ainda não chegou” (apud MONDIN, 2003, 244). O teólogo de Tübingen vê nisso 

uma chave para formular uma escatologia que alimente a esperança em uma Europa 

dilacerada pela Segunda Guerra Mundial, onde fracassou o sonho de uma sociedade 

madura proclamada pelo iluminismo. Surge então, a teologia da esperança propondo uma 

nova perspectiva para o futuro do ser humano. A iniciativa é olhar para frente e procurar 

idealizar um futuro mais humano, colocando Deus e sua promessa no cenário do discurso 

moderno. Por essa razão, Moltmann (2003, p. 402) se apropria da definição de religião 

de Bloch e não se preocupa em formular um conceito, uma vez que Bloch dá a ele a 

principal chave hermenêutica para se pensar a religião, a esperança: “Ernst Bloch dá mais 

um passo à frente: religião é esperança e esta se baseia na diferença ôntica entre aquilo 

que existe e aquilo que ainda não existe, entre existência e essência, entre o presente e o 

futuro, tanto no homem como no cosmos”. Assim, o conceito de religião em Moltmann 

(2003, p. 399) é emprestado de Ernst Bloch, por isso ele pode afirmar que “o substrato 

hereditário próprio de todas as religiões é a ‘esperança da totalidade’”. Com isso temos 

um conceito definidor da religião em Moltmann (2003, p. 402), qual seja, “a religião, na 

medida em que oferece a esperança, se fundamenta na factibilidade do homem e do 

mundo”. Dessa forma, a esperança é a principal categoria para Moltmann ler as religiões 

na sua dimensão constituída como também na atuação no mundo. Religião, nessa 

perspectiva moltmanniana, pode “ser o lugar de uma energia expectante, ativa e ativadora 

na História” (MOLTMANN, 2003, p. 399-400). Não sem razão que a esperança ocupa 

um lugar primordial na reflexão do teólogo de Tübingen. Esperança, portanto, significa 

uma espera aberta, ou seja, uma espera que não depende de resultados externos, nesse 

sentido é diferente de expectativa. Esperança, antes, se dá a partir da realização do ser 

humano dentro da sua própria condição humana, como uma força que impulsiona o 

caminho rumo a um horizonte. A esperança na sua dimensão prática, se propõe a 

relacionar-se e alimentar-se das realidades concretas da vida vivida em opressão, miséria, 

exploração e alienação. Daí uma das razões porque Moltmann tem uma significativa 

recepção na teologia latino-americana. Ter esperança, por isso mesmo, implica aprender 
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a dizer sim para o futuro. A esperança no futuro não é um álibi contra o presente, mas sim 

uma energia. A esperança no futuro não é absenteísta, muito menos imobilizadora, antes 

o “futuro deve ser recebido na recusa da injustiça, no protesto contra o desrespeito 

sistemático dos direitos humanos e na luta pela paz e a fraternidade. Por isso, a esperança 

cumpre uma missão mobilizadora e libertadora da história” (HIGUET, 1995, p. 36-37). 

Assim, entendemos que quando Moltmann trata de religiões, ele tem a concepção de 

Bloch sobre religião desenvolvida a partir da teologia da esperança. Além disso, a sua 

definição de religião como esperança, está permeada por uma premente preocupação com 

as questões que afetam a vida. Nesse sentido, a religião para Moltmann (2004, p. 129), 

imbuída de esperança e misericórdia, irá preservar a vida. A religião que promove a vida, 

é aquela “que serve à integridade da vida humana de pessoas e comunidades”.  

A partir do que pontuamos até aqui, passamos agora a refletir a respeito da 

viabilidade de uma teologia das religiões e a possível contribuição para se pensar uma 

proposta de teologia ecumênica protestante das religiões com coloração latino-americana. 

 

3.2.1. O exclusivismo aberto de Jürgen Moltmann 

 Foram os teólogos de tradição católica que popularizam o debate em torno da 

teologia das religiões. No debate, algumas expressões apareceram para definir o status 

quaestionis da teologia das religiões que contou com o impulso decisivo do Concílio 

Vaticano II (1962-1965), sendo o maior responsável por colocar, definitivamente na 

ordem oficial da Igreja, a questão das religiões: “O Concílio Vaticano II [...] abriu assim 

o caminho para um salto evolutivo na teologia católica das religiões. Pela primeira vez na 

história da Igreja uma declaração do magistério reconheceu o valor e validade não só dos 

não-cristãos mas também das religiões não-cristãs” (KNITTER, 1986, p. 106). Diante 

desse instigante debate, teólogos/as católicos/as de diferentes regiões (principalmente 

daqueles países em que o cristianismo é minoria como na Ásia, como também em lugares 

que o cristianismo tem contato com outras tradições religiosas tribais que são integradas 

nas suas respectivas culturas, como é o caso da África e da América Latina), passaram a 

refletir teologicamente sobre as demais religiões. Nesses espaços geográficos, teólogos/as 

se dedicaram a refletir sobre as religiões dando-se conta do universo plural e, assim, 

procuraram responder, de maneira teológica, quanto ao lugar do cristianismo dentro de 

uma constatação macro religiosa. Claude Geffré (1997, p. 112), por exemplo, admite com 

muita preocupação que o “pluralismo religioso é um desafio mais amedrontador para a fé 
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cristã do que o ateísmo moderno. Do ponto de vista humano, é preciso reconhecer que 

historicamente vivemos a experiência de um pluralismo religioso aparentemente 

intransponível”. Os teólogos que ousaram pensar as religiões e sua relação com o 

cristianismo para além das definições do Magistério quanto ao dogma, promovendo um 

diálogo com outras expressões religiosas quando em contato, sofreram advertências por 

parte da Congregação para a Doutrina da fé. Jacques Dupuis, por exemplo, procurou 

refletir sobre uma teologia cristã do pluralismo religioso motivado, principalmente, pelo 

seu contato com outras tradições religiosas na Índia, onde foi missionário. Por ousar 

pensar diferente em alguns pontos sensíveis da dogmática católica, o teólogo belga 

recebeu uma Notificação, por apresentar na sua teologia cristã do pluralismo religioso, 

questões consideradas um tanto ambíguas do ponto de vista doutrinário e definidas na 

ortodoxia da Igreja.96 

 Embora haja outras concepções para se pensar uma teologia das religiões,97 o 

debate em torno do tema ficou conhecido a partir de três abordagens: exclusivismo, 

inclusivismo e pluralismo. Cada uma dessas abordagens focou um determinado problema, 

tendo, com o passar do tempo, alterações dependendo do lugar hermenêutico do teólogo/a 

proponente da discussão. Com isso, foi possível ver as mudanças na abordagem das 

religiões e sua relação com o cristianismo. Do eclesiocentrismo (exclusivismo) deu lugar 

ao cristocentrismo, depois o cristocentrismo (inclusivismo) deu lugar ao teocentrismo 

(pluralismo). Cada uma dessas abordagens, conta-se com significativos expoentes, 

ampliando, cada vez mais, o debate sobre a teologia das religiões (DUPUIS, 1999, p. 258-

264). Em âmbito católico, além da preocupação com o Magistério e seus documentos 

quanto ao alcance das religiões não-cristãs, o debate se dá, principalmente, sobre a 

condição salvífica das religiões não-cristãs. O ponto fulcral se dá a partir da unicidade e 

singularidade de Jesus Cristo. Nesse sentido, a soteriologia domina o debate. Ainda que 

há um consenso de que “todas as religiões se apresentam aos seus seguidores como 

                                                            
96 A Congregação para a Doutrina da Fé, presidida pelo então Card. Joseph Ratzinger, emitiu uma 
Notificação sobre o livro “Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso”. A Notificação faz saber 
que há pontos “problemáticos”. “Depois do exame levado a cabo e dos resultados do diálogo com o Autor, 
os Eminentíssimos Padres, após terem avaliado as análises e os pareceres expressos pelos Consultores no 
que diz respeito às Respostas dadas pelo próprio Autor, na Sessão Ordinária de 30 de junho de 1999, 
reconheceram o seu esforço e vontade de permanecer nos limites da ortodoxia, ao abordar problemáticas 
até agora inexploradas. Ao mesmo tempo em que consideravam a boa vontade do Autor, manifestada nas 
Respostas oferecidas aos esclarecimentos julgados necessários, e o seu desejo de permanecer fiel à doutrina 
da Igreja e ao ensinamento do Magistério” (SOARES, 2008, p. 204).   
97 Paul Knitter (2008) dá outros termos: “Modelo de substituição: somente uma religião verdadeira; Modelo 
de complementação: o Uno dá completude ao vário; Modelo de mutualidade: várias religiões verdadeiras 
convocadas ao diálogo; Modelo de aceitação: várias religiões verdadeiras, assim seja”.  
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itinerários de salvação/libertação” (DUPUIS, 1999, p. 423), o debate soteriológico segue 

sendo um ponto primordial e sensível à teologia das religiões no âmbito católico. A 

discussão, como bem pontua Geffré (2013, p. 73), é tentar equacionar a pluralidade das 

religiões e, concomitantemente, não relativizar o cristianismo “que tem a pretensão 

legítima de ser a única religião”. Parece que esse dado segue sendo um enorme desafio 

para a teologia católica das religiões. Por um lado reconhece as tradições religiosas como 

portadoras de sentido, portanto, o pluralismo religioso é um fato irrevogável; por outro 

lado precisa dar conta de uma questão sensível, a salvação tão somente por meio de Jesus 

Cristo. Por essa razão que Knitter (1986, p. 105) constata: “A teologia católica das 

religiões está hoje diante duma encruzilhada desconcertante e desafiadora”. Enquanto há 

quem procure equacionar esse problema com reflexões teológicas que tentem dar uma 

resposta; outros ainda, como é o caso de Mário de França Miranda (1998, p. 103), por 

exemplo, fecham a questão: “Respeitamos os programas salvífico das outras tradições 

religiosas sem reduzi-los a meras fantasias, levamos a sério suas experiências salvíficas, 

oferecemos um sentido teológico para as religiões e afirmamos o critério salvífico cristão 

como instância salvífica para todos”. Eis um impasse que a teologia católica das religiões 

ainda está por tentar resolver. Ao que parece, o axioma extra ecclesiam nulla salus ainda 

é um paradigma fundamental e, ainda que sofra alguns contornos, permanece sendo a 

tônica na ortodoxia da Igreja.98 

Como no universo protestante não há uma instância superior exercendo vigilância 

e controle quanto à produção teológica sobre o tema, até porque, como temos sustentado 

neste trabalho, a teologia das religiões é um assunto recente na teologia protestante e na 

América Latina é quase ausente, o campo teológico pode ser outro que não seja o 

estritamente salvífico, como na tradição católica. Ainda assim, como bem observou 

Rudolf von Sinner (2007, 120), é “por causa dos colegas católicos que se chegou, 

gradativamente, a retomar a religião e, portanto, as religiões como tema da teologia”. 

Ainda que o protestantismo, como vimos, não ignorou as demais tradições religiosas 

quando em contato com elas, principalmente em tarefa missionária, mas também não se 

                                                            
98 “A Declaração Dominus Iesus, da Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), no ano 2000, completou 
já cinco anos. Para todos nós teólogos católicos que temos dedicado o nosso trabalho ao tema do pluralismo 
religioso, esta Declaração significou um forte impacto [...]. Os efeitos negativos da Declaração fizeram-se 
igualmente sentir na comunidade teológica. Nos anos que se seguiram à publicação da Declaração, as obras 
de dois teólogos jesuítas católicos foram notificadas por contrariarem as indicações doutrinais presentes na 
Declaração. Pouco meses depois da publicação da Dominus Iesus, ocorreu a notificação do livro ‘Rumo a 
uma teologia cristã do pluralismo religioso’, de Jacques Dupuis; e em 2004 a notificação do livro ‘Jesus, 
símbolo de Deus’, de Roger Haight” (TEIXEIRA, 2005, p. 81). 



138 
 

ocupou em fazer uma reflexão teológica à respeito desse contato e a indubitável 

constatação do mundo plural das religiões, como procurou fazer o Concílio Vaticano II. 

Por não ter uma norma diretiva sobre o tema, pela sua própria característica genética 

plural, o protestantismo não produziu documentos sobre teologia das religiões, ficando, 

como pontuamos no capítulo dois deste trabalho, o tema das religiões restrito às primeiras 

conferências missionárias como também na promoção do debate, ainda que com tensões, 

no Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Com o Concílio Vaticano II, se abriu uma porta 

para a reflexão teológica quanto à pluralidade religiosa e os possíveis efeitos positivos ou 

negativos na teologia cristã, por isso a necessidade em fomentar uma teologia das 

religiões, ainda que seja uma tentativa de aggionarmento; no caso do protestantismo, uma 

teologia protestante das religiões tem outro horizonte que não se configura, 

necessariamente, no âmbito teológico, mas sim no aspecto ético/moral e histórico 

(ROUNER, 1986, p. 115). Nesse sentido, há pluralidade teológica entre os teólogos 

protestantes que buscaram pensar a realidade das religiões. Enquanto Karl Barth, por 

exemplo, “chegou a ver a religião como nada mais do que uma fútil procura humana que 

não pode chegar a Deus” (SINNER, 2007, p. 120); Paul Tillich (2009, p. 42), por outro 

lado, com o seu método da correlação, não separou cultura de religião, dando o devido 

destaque para o lugar da religião na profundidade humana: “A religião não é mera função 

especial de nossa vida, mas a dimensão da profundidade presente em todas as funções”. 

É possível perceber, portanto, que a multiplicidade de abordagens sobre a religião na 

teologia protestante, não se configura como algo negativo. Antes, favorece o debate e 

amplia as perspectivas teológicas. É nesse sentido que seguimos Leroy Rouner (1986, p. 

117), quando este diz que que há um “esforço de alguns pensadores protestantes, 

individualmente, no sentido de forjar uma teologia das religiões”. É aqui que inserimos 

Jürgen Moltmann, esforçando-se na tentativa de forjar uma teologia protestante das 

religiões a partir da sua visão trinitária.  

Como já sinalizamos, Moltmann não desenvolveu uma teologia das religiões. 

Nesse sentido este trabalho é uma contribuição para se pensar em algo assim a partir das 

reflexões teológicas do autor, uma vez que a chave hermenêutica do seu edifício teológico 

é a teologia da esperança, sendo esta, a esperança, um significativo elemento da religião, 

como defendido por Ernst Bloch, do qual Moltmann é um reconhecido devedor. Assim, 

a religião não é um problema para Moltmann no sentido teológico. O autor não tem uma 

preocupação em discutir o lugar do cristianismo diante das demais tradições religiosas. 
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Isso não se constitui em arrogância por parte do autor por não querer discutir esse delicado 

tema, daí a ausência de uma formal teologia das religiões na sua produção teológica. 

Antes, a preocupação de Moltmann está em estabelecer alguns critérios para o diálogo 

inter-religioso, por considerar que este é premente e extremamente necessário diante de 

uma sociedade globalizada e secularizada. Para chegar a essa conclusão, Moltmann está 

bem tranquilo quanto à realidade do pluralismo religioso, mas não está interessado em 

relativizar o cristianismo a partir de outras tradições religiosas, ou seja, o seu esforço não 

se encontra em fomentar uma teologia do pluralismo religioso. Quando o autor discute o 

pluralismo religioso, não o faz negando a sua plausibilidade, antes a sua crítica se dá na 

pretensão que os proponentes do pluralismo religioso advoga “como único e exclusivo 

modo de contato razoável entre as religiões” (RODRIGUES, 2009, p. 28). Para o autor, 

o pluralismo não se constitui uma única via de teoria geral quanto à inter-relação das 

tradições religiosas. Antes, o pluralismo é a “aceitação patente da realidade de outras 

comunidades religiosas, da coexistência com elas” (MOLTMANN, 2000a, p. 250). Isso 

não significa relativizar o cristianismo, muito menos as demais tradições religiosas. A 

maior crítica de Moltmann ao pluralismo religioso como está se configurando, é que “a 

concepção do pluralista religioso tem sido compreendida a partir da visão da crença 

religiosa como algo puramente subjetivo, individual” (RODRIGUES, 2009, p. 29). Mas 

esse é um fenômeno da secularidade aprofundada pela globalização, portanto, não é 

nenhuma novidade,99 e Moltmann sabe bem disso. A questão por trás dessa crítica, é que 

o pluralismo religioso uma vez tomado como parâmetro definidor do discurso e da práxis 

teológica, incorre no imobilismo diante das demandas do mundo, ou seja, “a privatização 

das tradições religiosas destitui-as de seu caráter social, tornando-as meras opções para 

os consumidores religiosos” (RODRIGUES, 2009, p. 29). A questão, portanto, não está 

no pluralismo religioso em si, mas no uso que a teologia das religiões faz do pluralismo 

religioso quando procura equacionar a diversidade de crenças em nome de uma tolerância 

que busca, na verdade, satisfazer os desejos de consumo. Por essa razão, Moltmann 

(2000a, p. 251) constata: “É interessante observar que o consumismo demanda ser 

universalmente aceito do mesmo modo que foi a fé cristã no auge do império cristão, com 

a única diferença de que atua para perpetuar a tolerância e o pluralismo em todo o 

                                                            
99 “O que tomamos como novo no contexto atual seria, de um lado, a intensidade desta diversidade e, de 
outro, a disseminação da cultura de mercado dos bens simbólicos que atinge o campo religioso. Este está 
muito mais eclético. O processo de globalização, ao mesmo tempo que aproximou sistemas religiosos 
distantes através da compressão do espaço-tempo, criando uma situação de interculturalidade, também 
produziu uma mercantilização do campo religioso” (STEIL, 2008, p. 9).  
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mundo”. Mas essa constatação, vem acompanhada por uma outra, qual seja, enquanto 

esse processo marca a oferta religiosa pautada pelo consumo (capitalismo faz muito bem 

esse trabalho), “condena todas as pretensões absolutas das tradições religiosas” 

(MOLTMANN, 2000a, p. 251). O pluralismo religioso como um fato, precisa ser 

distinguido quanto à pretensão de relativizar as crenças religiosas em nome de um 

pluralismo teológico. Para Moltmann (2000a, p. 251), quando “as tradições religiosas são 

despojadas das suas antigas pretensões para serem simplesmente árbitros do absoluto [...] 

se dissolve em uma atmosfera corrosiva de ceticismo geral”. Quando o pluralismo 

religioso favorece a tolerância e o bem estar social marcado pelo consumo, não se 

constitui um problema, pelo contrário, a iniciativa em aglutinar as diferentes tradições 

religiosas como sendo simétricas, favorece a sensação de bem estar mundial, não 

oferecendo qualquer questionamento ou risco para o sistema econômico. As religiões 

quando não participam de um questionamento do atual status quo, colaboram para 

continuar promovendo uma percepção de que as coisas estão onde deveriam estar e que 

a sociedade caminha para o seu horizonte almejado.100 

Diante desse quadro, podemos pontuar o lugar, que julgamos mais adequado, 

identificar a postura teológica moltmanniana frente ao pluralismo religioso. Estamos 

chamando essa postura de exclusivismo aberto. 

Parece ser paradoxal postular uma postura exclusivista e, ao mesmo tempo, aberta. 

Pode até soar estranho algo assim porque se tem a ideia de que o exclusivismo não poderia 

ser aberto, uma vez que o próprio nome assim o determina. Na teologia católica das 

religiões, o exclusivismo é visto como centrado na Igreja, ou seja, está relacionada a 

questão soteriológica circunscrita à primazia da Igreja.101 Na teologia protestante, Karl 

Barth marcou o espaço com uma reflexão pessimista da religião, definindo assim o 

exclusivismo como principal abordagem das religiões no protestantismo por um longo 

período.102 Para o teólogo da Basiléia, “a religião é incredulidade [...] é o fato do homem 

sem Deus” (BARTH, 2011, p. 41). No caso de Moltmann o exclusivismo não se constitui 

                                                            
100 “A religião foi reduzida à esfera da vida privada, onde o pluralismo é aceito e até valorizado como prova 
do avanço civilizatório, mas na esfera pública o pluralismo ainda é controlado e tolerado na medida em que 
não ameaça a ordem social estabelecida” (SUNG, 2016, p. 195).  
101 “A posição teológica exclusivista apoiou-se no tradicional axioma: fora da Igreja não há salvação, 
sustentando que as condições necessárias para a salvação relacionam-se com um conhecimento explícito 
de Jesus Cristo e a pertença à Igreja” (TEIXEIRA, 1995, p. 37-38).  
102 “Os primeiros sinais desta abertura às religiões no campo da teologia cristã ocorrem no âmbito da 
teologia liberal protestante, no século XIX, mas que encontrará forte resistência na teologia dialética de 
Karl Barth” (TEIXEIRA, 2014, p. 220).  
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uma negação das tradições religiosas, em nenhuma hipótese. Poderíamos tentar colocá-

lo dentro da perspectiva pluralista, mas isso não seria possível, porque Moltmann admite 

a realidade plural das religiões, mas não compactua com uma teologia do pluralismo 

religioso, por considerar que isso se encerra no relativismo, favorecendo assim o 

imobilismo das religiões frente aos desafios da sociedade. Assim, procuramos atribuir à 

ele um lugar nessa discussão, entendendo que exclusivismo aberto caracteriza melhor a 

sua conjuntura teológica diante das religiões. Essa percepção está baseada nas pequenas 

declarações de Moltmann sobre as religiões que se encontram em seus textos. Uma dessas 

declarações, o autor deu quando em visita ao Brasil em 1977, onde também visitou outros 

países da América Latina. Uma das suas conferências na Faculdade de Teologia da Igreja 

Metodista em São Bernardo do Campo, Moltmann (1978, p. 37) disse: “A identidade 

coletiva do povo pode, finalmente, ser determinada pela religião”. A religião, nesse 

sentido, é condição sine qua non para a configuração de uma gente, fazendo parte de 

maneira peremptória da identidade de um povo. Como vimos, a sua definição de religião 

emprestada por Bloch se dá na esperança; depois da sua teologia da esperança escrita em 

1964, o autor reafirmou na sua conferência no Brasil essa estreita relação entre esperança 

e religião: “Só pode haver esperança na nova identidade coletiva do povo, que envolve 

etnia e religião” (MOLTMANN, 1978, p. 37). A religião, antes de ser imobilizadora, é 

promotora de resistência. Ecoando as conclusões de Bloch, “a religião nada tem de ópio, 

mas é poder de resistência em face da miséria” (MOLTMANN, 1978, p. 37). Dessa forma, 

Moltmann não nega em nenhum momento a alteridade das religiões e por isso mesmo a 

sua postura é aberta, diferente daquela de Barth. O seu exclusivismo está exatamente 

nessa premissa, ou seja, as religiões, assim como o cristianismo, são portadoras de sentido 

e transcendência, tendo, portanto, uma mensagem que carrega o status de exclusividade. 

As religiões são marcadas por suas verdades, assim como o cristianismo, e elas não estão 

dispostas a abrirem mão disso, assim como o cristianismo. Nesse sentido, Moltmann 

(2004, p. 25) pode afirmar: “Nem a tolerância humanamente necessária nem a condição 

de uma sociedade multirreligiosa, na qual os cristãos vivem hoje, podem restringir a oferta 

universal do seu evangelho”. Desse modo, o pluralismo religioso não é impeditivo para 

postular verdades religiosas, antes a pluralidade religiosa é positiva porque possibilita a 

pluralidade de verdades religiosas, dando sentido ao diálogo que só é possível feito de 

maneira aberta e livre: “Somente por intermédio de um diálogo livre é que a verdade pode 

ser aceita, a partir do único fundamento que lhe é adequado, podendo então brilhar 

autenticamente como verdade” (MOLTMANN, 2000d, p. 12). 
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O exclusivismo de Moltmann se dá pelo fato de que todas as religiões são 

exclusivistas, assim como o cristianismo. Da mesma maneira que o cristianismo, as 

religiões são portadoras de verdades e não estão dispostas a deixarem suas verdades 

constitutivas, relativizando-as para se adequarem a determinado pluralismo religioso 

simétrico. Uma vez que as religiões são assimétricas, a simples “negação do direito à 

exclusividade quebra a espinha dorsal das religiões” (BRAKEMEIER, 2004, p. 118). 

Nesse sentido, seguimos Gottfried Brakemeier (2004, p. 117) quando diz que não é 

possível deixar de “reconhecer que todas as religiões são exclusivistas. Deixariam de 

apregoar verdade, se não o fossem”. O autor tem como base a postura moltmanniana 

diante das religiões, propondo o exclusivismo aberto como abordagem quando em contato 

com as demais tradições religiosas (BRAKEMEIER, 2002, p. 40). Por exclusivismo 

aberto não se nega o diálogo, muito menos se exige das “religiões a renúncia à 

exclusividade e, sim, a abertura para a aprendizagem” (BRAKEMEIER, 2004, p. 118). O 

diálogo inter-religioso respeitoso e digno, não tem como objetivo dissuadir o outro de 

tradição religiosa distinta a deixar a sua tradição, antes, para entrar no diálogo inter-

religioso, é preciso ter as posições bem fundamentadas na respectiva tradição religiosa, 

com isso “espera-se dos parceiros religiosos que estejam dispostos para ouvir o outro e 

para entender o porquê de suas convicções” (BRAKEMEIER, 2004, p. 118). 

O nosso próximo passo será pontuar as percepções de Moltmann quanto ao 

diálogo inter-religioso, uma vez que foi possível entender a sua postura teológica diante 

das religiões. 

 

3.2.2. O necessário diálogo inter-religioso 

Para Moltmann há diferentes caminhos para o diálogo inter-religioso. Um se dá 

de forma direta, quando “trata da confrontação das diferentes concepções religiosas 

acerca da transcendência e da salvação” (RIBEIRO, 2014, p. 62). A essa forma de 

diálogo, parece que Moltmann não nutre muito interesse. Como já mencionamos, isso não 

significa arrogância religiosa ou menosprezo por essa iniciativa de diálogo, tem o seu 

devido lugar. A sua preocupação se dá em outro campo. Daí a ausência, nas suas reflexões 

teológicas, de tratados conceituais quanto as dimensões doutrinárias das religiões. O que 

Moltmann acentua, quando no diálogo inter-religioso, é o que ele chama de indireto, por 

entender que esse tipo de diálogo “envolve as religiões de forma mais ampla, indo além 

das expressões religiosas mais racionais e ocidentalizadas” (RIBEIRO, 2014, p. 62). O 
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que chama atenção no esboço que Moltmann propõe para a fundamentação de um diálogo 

inter-religioso são temas comuns à vida, a justiça, a paz e os direitos humanos. Antes de 

tratar sobre o status precisamente teológico de uma determinada tradição religiosa, 

Moltmann advoga uma outra abordagem, assim o autor ignora, certa forma, o diálogo 

doutrinário entre as religiões, alegando de que há assuntos mais urgentes a serem tratados 

que envolvem a condição humana e sua dignidade. À ele interessa caminhos para lidar 

com as ameaças à vida e, portanto, não há preocupações meramente teológicas, ainda que 

sejam importantes para o diálogo teológico entre diferentes tradições religiosas nutrir um 

“intercâmbio de ideias religiosas”. No seu entender, o diálogo premente é aquele que 

concebe um “reconhecimento comum das atuais ameaças letais ao mundo e da busca por 

caminhos comuns para escapar delas” (MOLTMANN, 2004, p. 30). Nesse sentido, 

Moltmann está mais preocupado com temas que assombram o mundo como a questão 

ecológica, preocupação presente na reflexão teológica latino-americana também. Não 

apenas este, que tem caráter global pela sua inevitável relevância, mas também temas 

sociais que demandam atenção e se mostram em nível local. Assim, a proposta de 

Moltmann para uma teologia ecumênica das religiões, convoca as religiões a refletir sobre 

justiça, paz, ecologia e direitos humanos. Esses temas estão na sua reflexão teológica, e 

não tanto tratados teológicos sobre as religiões. Uma teologia das religiões em Moltmann 

passa, necessariamente, pelo diálogo com essas questões. É perceptível em Moltmann a 

tentativa de promover “uma teologia ecumênica das religiões tendo como eixo articulador 

a preocupação com a paz, a justiça e a integração da criação” (RIBEIRO, 2014, p. 81). 

Esses são caminhos de esperança que se tornam possíveis a partir do diálogo. 

Como já mencionamos, o pluralismo religioso não é, em si mesmo, um problema 

para Moltmann, antes é um dado incontestável. A questão em Moltmann é o uso do 

pluralismo religioso quando este passa a ser o único critério de aproximação entre as 

tradições religiosas, exercendo uma espécie de catalizador das identidades religiosas, 

relativizando-as para que o diálogo de paz e justiça seja possível. A crítica moltmanniana 

é de que esse tipo de abordagem favorece o status quo do sistema econômico, onde o 

pluralismo é valorizado porque não exerce nenhum risco contestatório aos problemas 

sociais. Enquanto as religiões estiverem preocupadas em dirimir suas diferenças 

teológicas, discutindo suas “verdades” e identidades, outros temas mais prementes são 

marginalizados. O diálogo inter-religioso só tem sentido quando há um terceiro aspecto 

para se dialogar. Dialogar a partir do pluralismo religioso ou da teologia das religiões, 
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não agrega valor significativo ao diálogo, pois este não está atento ao seu contexto 

imediato. Moltmann (2004, p. 28) não nega de maneira nenhuma o valor das religiões, 

antes, em suas palavras, “toda vida multirreligiosa tem de começar com um 

reconhecimento mútuo, que leva a ouvir uns aos outros e falar uns com os outros”. O 

interesse pela religião do outro tem como base o querer dialogar. Não apenas querer o 

diálogo, mas também a capacidade para o diálogo. No campo do querer o diálogo, reside 

a postura diante do outro que não pode ser marcada por arrogância religiosa, julgando que 

a religião de domicílio é a “melhor” ou a “mais verdadeira”. Antes, “o diálogo só pode 

acontecer quando se reconhece e respeita a alteridade do interlocutor, bem como o valor 

de sua convicção” (TEIXEIRA, 2014, p. 72). O querer dialogar envolve, precisamente, 

esse reconhecimento. É do reconhecimento que surge “o interesse pela outra religião, a 

abertura para a percepção do modo de vida distinto da outra comunhão religiosa e a 

vontade para a vida em comum, para a convivência” (MOLTMANN, 2004, p. 28). Para 

o autor, o fato de querer dialogar implica na necessidade de se ocupar com outra tradição 

religiosa que não seja a própria do dialogante, ou seja, “todo o teólogo cristão formado 

deveria poder dizer com que outra religião ele se ocupou de modo intensivo” 

(MOLTMANN, 2004, p. 28). O querer dialogar também implica na capacidade para o 

diálogo. Essa capacidade para o diálogo envolve conhecer profundamente a própria 

tradição religiosa, “o diálogo inter-religioso pressupõe igualmente a fidelidade a si 

mesmo e ao próprio engajamento de fé” (TEIXEIRA, 2014, p. 74). Para Moltmann (2004, 

p. 28), não há nenhum sentido em estabelecer um diálogo quando um dos interlocutores 

não está devidamente familiarizado com a sua própria tradição religiosa, por isso 

“somente a domiciliação na sua própria religião capacita para o encontro com uma outra”. 

O querer o diálogo envolve o reconhecimento da dimensão transcendente da outra 

religião; a capacidade para entrar no diálogo inter-religioso envolve o conhecimento da 

própria tradição de fé, quando se tem uma “posição firme na sua própria religião e vai 

para o diálogo com a autoconsciência correspondente” (MOLTMANN, 2004, p. 28). 

Assim, é possível falar em dignidade para o diálogo, ou seja, a dignidade para o diálogo 

inter-religioso se dá quando há respeito pela religião do outro, dando a ela o devido valor 

transcendente, reconhecendo verdades implícitas na sua configuração, em outras 

palavras, não relativizando a religião do outro, pois “quem cai no relativismo da sociedade 

multicultural pode até estar capacitado para o diálogo, mas não possui a dignidade para o 

diálogo” (MOLTMANN, 2004, p. 28-29). É aqui que Moltmann, como já demonstramos, 

tece algumas críticas ao pluralismo religioso quando este tem um projeto de relativizar as 
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religiões em nome de um “bem comum”, em busca de sínteses teológicas. Para o autor, 

“o pluralismo como tal não é uma religião e nem se constitui numa teoria particularmente 

útil para o diálogo inter-religioso” (MOLTMANN, 2004, p. 29).  

O diálogo inter-religioso para Moltmann envolve o querer, o reconhecimento e a 

dignidade. Quando os parceiros de diálogo se reconhecem em suas respectivas tradições 

religiosas, e isso é possível quando os “parceiros tornam-se testemunhas recíprocas da 

verdade de sua religião” (MOLTMANN, 2004, p. 29), estão prontos a dialogarem a partir 

de uma terceira perspectiva, ou seja, “o diálogo sério não é nenhuma atividade cultural 

visando a talk shows e entretenimento” (MOLTMANN, 2004, p. 29). E qual é a razão 

para o diálogo? O que o torna necessário na visão moltmanniana? Ele se torna necessário 

quando há temas comuns às tradições religiosas. Essa é uma premissa cara à Moltmann 

(2004, p. 29), a de que o “diálogo só se torna sério quando se torna necessário”. Para esse 

diálogo inter-religioso se tornar necessário, precisa ter algo que provoque as religiões 

envolvidas no diálogo, do contrário não há sentido estabelecer o diálogo. A necessidade 

para o diálogo acontecer se dá “quando surge um conflito que ameaça a vida” 

(MOLTMANN, 2004, p. 29). Ainda que o diálogo gire em torno de uma verdade, a qual 

as religiões sustentam ter, não se constitui como critério fundamental (o diálogo direto), 

isso porque não será possível chegar a um consenso em torno da verdade das tradições 

religiosas, até porque “o consenso não é o objetivo do diálogo” (MOLTMANN, 2004, p. 

29). Quando o diálogo tem como objetivo “convencer” o outro da sua própria tradição 

religiosa, não há diálogo, mas sim proselitismo.103 Nesse caso, “se um dos parceiros for 

convencido pelo outro, acaba o diálogo” (MOLTMANN, 2004, p. 29). Afinal de contas, 

“o objetivo do diálogo inter-religioso não é uma religião unitária nem a metamorfose e o 

acolhimento das religiões na oferta pluralista de prestação de serviços de uma sociedade 

de consumo religiosa, mas a ‘diversidade reconciliada’” (MOLTMANN, 2004, p. 29). 

É a partir disso que Moltmann (2004, p. 29-30) diferencia o diálogo direto do 

diálogo indireto. O diálogo direto se dá entre as religiões mundiais. Este aspecto do 

diálogo está preocupado em tratar das diferentes concepções religiosas, envolvendo a 

transcendência como as distintas doutrinas entre as religiões e um dos principais temas 

                                                            
103 “Cada parceiro se reporta à sua própria tradição. O verdadeiro diálogo pode levar a uma celebração da 
verdade que ultrapassa o ponto de vista parcial de cada interlocutor. Pode-se falar, portanto, de ‘conversão 
recíproca’. Na experiência do diálogo, pude descobrir que não verifico na minha vida o que professo. E, 
inversamente, o outro pode chegar a outra percepção da verdade na sua vida. O proselitismo, ao contrário, 
consiste em querer forçar o outro a aderir à minha convicção sem respeitar a convicção própria dele” 
(GEFFRÉ, 2013, p. 313).  
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consiste na salvação. Esse diálogo é importante, porque dá ao cristianismo a oportunidade 

de ser levado à sério, podendo apresentar suas insígnias, principalmente sua visão 

trinitária de Deus. Do diálogo direto, participam as grandes religiões, principalmente as 

do livro, preparadas para um diálogo com argumentações mais lógicas. Nesse tipo de 

diálogo, o direto, a cúpula religiosa das principais religiões estão envolvidas, além de 

diminuir a participação de religiões meditativas e rituais, como são as religiões naturais 

da África, Austrália e América. Essas religiões por não serem organizadas de maneira 

oficialmente hierárquicas, não estão praticamente “representadas nos programas do 

diálogo direto” (MOLTMANN, 2004, p. 30). Daí decorre o interesse de Moltmann (2004, 

p. 30) para o que ele chama de diálogo indireto, porque este “tem lugar atualmente no 

nível local sobre questões sociais e no nível mundial sobre questões ecológicas”. O 

diálogo se dá a partir de um ponto em comum, um terceiro elemento que chama atenção 

de ambos para tratar. Assim, a preocupação social se constitui como uma das razões para 

o diálogo inter-religioso, porque envolve problemas concretos que necessitam ser 

enfrentados no cotidiano da vida. Nesse caso, o que torna o diálogo profícuo e premente 

é um terceiro tema, porque não se está falando das respectivas tradições religiosas com 

seus temas doutrinários (diálogo direto), muito menos de si mesmos, “mas conjuntamente 

sobre um terceiro assunto” (MOLTMANN, 2004, p. 30). Dentro desse aspecto quanto ao 

diálogo inter-religioso que Moltmann chama de indireto, há quem veja um problema, 

porque onde há tradições religiosas dialogando o diálogo direto está implícito. Como o 

interesse de Moltmann no diálogo inter-religioso está mais concentrado no campo ético e 

social, a crítica que se faz é que “a ética sempre possui premissas dogmáticas”, ou seja, 

“os imperativos éticos se inscrevem num universo da fé do qual não podem ser isolados” 

(BRAKEMEIER, 2002, p. 44). Talvez poderia soar ingenuidade de Moltmann, postular 

um diálogo inter-religioso no seu formato indireto que seja desprovido de uma condição 

mínima para se dialogar, uma vez que “diálogos dessa natureza muito rapidamente vão 

transformar-se em ‘diálogos diretos’”, segundo Brakemeier (2002, p. 44). Parece que isso 

não se confirma no seu pensamento. Para Moltmann a condição mínima para o diálogo, 

no seu formato que ele chama de indireto, não é um pressuposto para se transformar em 

um diálogo direto, de maneira nenhuma. A essa altura do nosso estudo, isso já ficou bem 

claro. A condição mínima para o diálogo indireto acontecer, se dá quando duas tradições 

religiosas estão não apenas preocupadas, mas igualmente envolvidas, em “promover e 

assegurar a sobrevivência da humanidade” (MOLTMANN, 2004, p. 30). É aqui que 

Moltmann propõe uma nova definição para a chamada “religião mundial”, qual seja, a de 
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que religião mundial será aquela que estiver preocupada em preservar a vida em todas as 

suas dimensões. Daí decorre que a ideia do diálogo indireto não funciona como um 

pressuposto para o diálogo direto, que tem, naturalmente, o seu devido valor e papel, mas 

a condição para o diálogo indireto está baseado na promoção da vida. Dessa forma, 

aquelas tradições religiosas que estão envolvidas com a promoção da vida e, a partir dela, 

a vida, lutam pela sua dignidade, estão aptas a participarem do diálogo inter-religioso no 

seu aspecto indireto. Quando direitos humanos e de cidadania são violados, de acordo 

com Moltmann (2004, p. 31), em nome de uma religião, não é possível diálogo, porque 

essa tradição religiosa não tem como princípio fundamental a preservação da vida. Nesse 

sentido, as tradições religiosas que nutrem a dignidade da vida e da terra como parâmetros 

de sacralidade, nutrem porque há, de maneira explícita e/ou implícita, uma base teológica 

que favorece essa perspectiva e impulso. Essa percepção de Moltmann não é de agora. 

Quando em uma conferência, já mencionada, no Brasil, o autor assim se expressou: 

“Quando trabalhamos em comum com não-cristãos em favor da libertação, dos direitos 

humanos, e da vida do povo, o povo precisa estar no centro de todo o nosso interesse e da 

nossa crítica mútua” (MOLTMANN, 1978, p. 47). O alvo do diálogo inter-religioso não 

se dá, precisamente, com uma discussão em torno de temas teológicos. A discussão 

quanto à superioridade do cristianismo – que dominou as perceptivas católicas e 

protestantes por um tempo –, em relação as demais tradições religiosas, ou então a 

temática soteriológica que segue sendo o principal alvo nos debates envolvendo a teologia 

das religiões, não é o principal foco de Moltmann pelas razões que já elencamos e 

reafirmamos, ou seja, a reivindicação de que as religiões são exclusivas em suas 

configurações teológicas. Portanto, pensar uma proposta de teologia das religiões a partir 

de Moltmann, significa aceitar um pressuposto básico: ainda que o pluralismo religioso 

seja um fato do qual exige-se relacionamento com as demais tradições religiosas, o 

mesmo não se constitui como um imperativo para se fazer teologia do pluralismo 

religioso, isso porque as religiões são proclamadoras de verdades por julgarem que estão 

ligadas diretamente com a realidade do transcendente. Por isso, o diálogo não se dá, 

necessariamente, a partir das concepções religiosas, ainda que seja incentivado, como tem 

acontecido entre especialistas, como também entre as cúpulas oficias de determinadas 

tradições religiosas. Ainda assim, o nível teológico do diálogo inter-religioso não se 

constitui, precisamente, como um meio para se pensar o mundo e suas mazelas. É aqui 

que Moltmann não demonstra muito interesse nesse aspecto do diálogo, o qual ele chama 
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de direto.104  O interesse de Moltmann (2000a, p. 254) é que “todos os participantes 

devem se comprometer no diálogo a partir do contexto da sua própria fé ou cosmovisão”. 

Esse é o diálogo indireto. Nesse tipo de diálogo inter-religioso, a conversa “não gira 

entorno da discussão da verdade”, nesse sentido ele “é irrelevante” (MOLTMANN, 

2000a, p. 254). 

Partindo do que acabamos de expor, entendemos que há fundamentos para se 

pensar uma teologia ecumênica das religiões em Moltmann, tendo a visão trinitária do 

autor como a principal chave para a sua construção. A partir disso, passamos a demonstrar 

a correlação da sua perspectiva trinitária com a reflexão teológica latino-americana. 

  

3.3. Trindade social e teologia das religiões 

O número três é indicador da pluralidade,  
é símbolo da riqueza inesgotável  
e da universalidade múltipla que  

caracteriza a vida 
(Ivone Gebara) 

 

O debate em torno da teologia das religiões é profícuo, com frequentes capítulos 

sendo produzidos.105 Como já mencionamos neste trabalho, a preocupação com as demais 

tradições religiosas surgiu a partir da tarefa missionária de protestantes em lugares onde 

o cristianismo era minoritário; a reflexão teológica foi pensada no bojo da teologia liberal 

protestante, com significativas tensões, principalmente com Karl Barth. Embora este seja 

um dado reconhecível, foram os teólogos/as católicos/as que, impulsionados pela abertura 

promovida no Concílio Vaticano II, promoveram o debate, dando ao tema uma proveitosa 

reflexão com diferentes perspectivas e percepções. A questão cristológica sempre 

permanece um ponto fulcral para o debate dentro da teologia das religiões; o ponto 

soteriológico ainda é alvo de alguns problemas quanto ao reconhecimento de outras 

                                                            
104 O diálogo de nível teológico, “tem duas dimensões explícitas: a primeira é promover o encontro das 
várias tradições religiosas, para que, no intercâmbio teológico, expressem o ‘eco de milênios à procura de 
Deus’, compartilhem suas conquistas e suas descobertas na contemplação e reflexão do Deus ‘sempre 
maior’. Por isso, a importância da atenção às experiências de vida cravadas no interior de cada tradição. 
Dessa revelação, captada pela consciência do especialista e em articulação com outras experiências, no 
cerne da mesma tradição, é que vai sendo gestada a Verdade, sempre limitada, pois Deus transcende à 
captação histórica de cada tradição religiosa [...] A segunda dimensão dirige-se à aplicabilidade desse 
diálogo [...]. Ele deve ser colocado a serviço da Humanidade” (PANASIEWICZ, 1999, p. 63-64).  
105 “O debate sobre a teologia das religiões ocupa hoje um lugar de honra na agenda teológica. Prova disso 
é a contínua produção literária a esse respeito” (DUPUIS, 1999, p. 251).  
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tradições religiosas.106 Por essa razão, depois dos intensos debates que passaram do 

eclesiocentrismo para o cristocentrismo e deste para o teocentrismo, foi possível 

acompanhar um outro debate, do soteriocentrismo para o reinocentrismo. A partir desses 

dois pontos, chegou-se ao logocentrismo e pneumatocentrismo, essas duas abordagens 

são propostas recentes para substituir os modelos anteriores (DUPUIS, 1999, p. 273). 

Ainda assim, há sérios problemas teológicos, principalmente nas reflexões de teólogos/as 

católicos/as, porque precisam estar atentos ao Magistério da Igreja e seus documentos, 

além da constante vigilância que a Igreja tem com o tema. Entre os católicos, predomina 

uma teologia das religiões inclusivista, onde o Cristo permanece como principal chave de 

acolhimento, principalmente na categoria de uma cristologia cósmica (DHAVAMONY, 

1998, p.  97-113).  

Na América Latina, a temática da teologia das religiões tem encontrado um campo 

ainda em construção, principalmente quando diante das tradições indígenas e de matriz 

africana. Como já sinalizamos nas considerações introdutórias, o debate em torno da 

teologia das religiões é protagonizado por teólogos/as católicos/as, fazendo um excelente 

trabalho de reflexão, procurando concatenar os problemas encontrados na América Latina 

com a já consolidada teologia latino-americana da libertação. Há significativos diálogos 

a partir disso, com uma riqueza de reflexão envolvendo povos originários do continente 

e suas tradições religiosas, assim como um diálogo aberto e respeitoso com as religiões 

de matriz africana. Este tem sido um desafio para a teologia latino-americana das 

religiões, qual seja, a construção de uma teologia que acolha as tradições religiosas 

originárias, algo que, sabidamente a teologia latino-americana da libertação não 

conseguiu fazer de maneira plena.107 Nesse sentido há um certo lamento, porque uma 

teologia de expressão teológica tão significativa e popular no continente, como é a TdL, 

não se abriu de maneira mais incisiva para as riquezas religiosas dos povos originários. 

Mesmo que haja esse reconhecimento de que é preciso mudar o rumo na teologia latino-

americana das religiões – alguns autores chamam de teologia do pluralismo religioso –, 

                                                            
106 “O Vaticano II inaugurou uma nova era na teologia, na medida em que, ao contrário de um 
eclesiocentrismo estreito, fez oficialmente um julgamento positivo sobre as religiões não-cristãs, 
reconhecendo que elas podem ser portadoras de valores salutares. Mas o concílio não chegou a considerá-
las como ‘vias de salvação’ e evitou pronunciar um julgamento teológico sobre a significação do pluralismo 
religioso” (GEFFRÉ, 2013, p. 49).  
107 “A teologia da libertação efetivamente, mirou em seus começos com muito receio a religião popular, a 
sua simbologia, rituais e festas, porque podiam constituir manifestações de uma evasão e renúncia que 
fomentaria os interesses dos dominadores, também de considerá-la uma degradação da fé” (MERINO 
BEAS, 2012, p. 31).  
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o fator cristocentrismo permanece como uma barreira para tal intento (TEIXEIRA, 2012, 

p. 157). A maior demonstração desse esforço de entender, acolher e refletir o pluralismo 

religioso na América Latina está na coleção denominada Pelos muitos caminhos de 

Deus.108 Projeto que segue inconcluso, prometendo ampliar ainda mais as reflexões. 

Segundo Faustino Teixeira (2012, p. 160-163), um destacado pesquisador sobre o tema, 

há novos e emergentes aportes para a teologia latino-americana das religiões. Esses 

aportes passam pela espiritualidade da libertação, com um ecumenismo integral; pela 

ecologia, um tema premente no mundo globalizado, desenvolvendo assim uma 

compaixão para com a terra e os seres humanos; pela teologia feminista que tem 

procurado elaborar uma linguagem teológica que rompa com a cultura androcêntrica, que 

favorece as estruturas hierárquicas e a dominação de uma linguagem religiosa marcada 

pelo colonialismo. Ao que tudo indica, esses temas seguem sendo a tendência da teologia 

latino-americana das religiões, tanto no campo da reflexão quanto também, 

principalmente, no campo da práxis.  

No caso da teologia protestante latino-americana, o projeto de uma teologia das 

religiões ainda é embrionário, carecendo de novas perspectivas, mas tendo condições para 

assim propor uma reflexão teológica nessa temática por habitar um outro universo 

conceitual e teológico, mais “livre” de fronteiras eclesiásticas e documentos reguladores. 

Nesse sentido, uma teologia protestante das religiões seria mais desprovida de anuência 

eclesiástica, porque a igreja, diferente da tradição católica, é marcada pela sua 

provisoriedade, não constituindo, assim, uma instância com um fim em si mesma.  

Enquanto a teologia católica das religiões vive numa encruzilhada, como assim 

definiu Paul Knitter (1986, p. 105), por tentar equacionar uma reflexão teológica engajada 

com as demais tradições religiosas e, ao mesmo tempo, atentar para as orientações do 

Magistério da Igreja, a teologia protestante das religiões tem seus expoentes individuais. 

 

3.3.1. O Deus uno-trino é uma comunidade com incidência social 

O teólogo alemão Reinhold Bernhardt, escrevendo sobre uma teologia protestante 

das religiões a partir da trindade em Paul Tillich, traz uma citação de Peter Lüning quanto 

                                                            
108 “O desafio do diálogo entre as teologias da libertação e das religiões implica em romper barreiras que 
foram construídas durante décadas por ambos os lados e, com humildade, rever preconceitos, desde o 
significado da religião para os pobres, até a mudança de ênfase na teologia da salvação” (SOUZA, 2015, p. 
55).  
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à reflexão teológica de autores protestantes sobre as religiões: “Não raro, a questão 

confessional nem aparece ou só aparece marginalmente em posicionamentos protestantes 

sobre a maneira de lidar com as ‘religiões universais’” (apud BERNHARDT, 2004, p. 

59). Essa característica protestante é perceptível porque a igreja, na tradição protestante, 

diferente da tradição católica,109 não exerce um papel preponderante no processo de 

salvação, ou seja, é “justamente na relativização da eclesiologia mediante a referência ao 

fundamento da fé cristã que a sustenta, reside um importante impulso para uma teologia 

das religiões numa perspectiva protestante” (BERNHARDT, 2004, p. 59). Essa 

característica eclesiológica da tradição protestante, de acordo com Bernhardt, permite 

pensar uma teologia das religiões, porque reside aí uma ausência do status salvífico da 

igreja na tradição protestante. Isso é possível, porque é dado fundamental na tradição 

protestante o “ato de transcender todas as manifestações e vivências da fé na direção de 

seu fundamento constituidor” (BERNHARDT, 2004, p. 60). O fundamento constituidor 

se dá em Jesus Cristo.110 Com isso, de acordo com Bernhardt (2004, p. 58-59), “a teologia 

protestante pode tentar obter seu posicionamento sobre o tema das religiões a partir do 

asseguramento do centro da fé cristã e, ao fazer isso, evitar estreitamentos confessionais”. 

Quando a concepção eclesiológica é esvaziada no seu aspecto transcendental, as 

confissões de fé (declarações doutrinárias) são restritas às comunidade de fé, não sendo, 

portanto, uma condição sine qua non para se pensar teologicamente a realidade das 

demais religiões e o relacionamento teológico com elas. Desse modo, “a manifestação do 

Logos universal em Jesus como o Cristo representa o nexo de descobrimento – normativo 

para a tradição cristã – da atuação do Espírito de Deus que transcende religiões e culturas” 

(BERNHARDT, 2004, p. 68). Por essa perspectiva, se dá uma abertura teológica para se 

pensar uma teologia das religiões a partir da concepção trinitária, tendo, assim, um 

elemento teológico aglutinador de outras doutrinas como a pneumatologia, cristologia, 

eclesiologia e criação, uma vez que a igreja não é fundamento salvífico, sendo, portanto, 

uma realidade transitória. A igreja não está aí a partir da sua condição salvífica, mas sim 

provisoriamente, ou seja, não se constitui um fim em si mesma. Assim, como em 

                                                            
109 “Na Declaração do Concílio sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs (Nostra Aetate), 
encontra-se esta declaração solene: “A Igreja nada rejeita do que é verdadeiro e santo nestas religiões [...]. 
Mas, passados quarenta anos, a teologia católica tem ainda muita dificuldade em levar verdadeiramente a 
sério as implicações propriamente teológicas dessa nova atitude da Igreja” (GEFFRÉ, 2013, p. 44).  
110 “O cristocentrismo ainda pressuposto aqui por Tillich não deve ser entendido nos moldes de um Jesus-
centrismo, e sim como direcionamento para o Logos universal, no qual o infinito e inapreensível 
fundamento divino do ser se comunica. Essa autocomunicação se tornou historicamente concreta em Jesus 
como o Cristo, sem estar fixada a essa concretização. Tillich distingue claramente entre o Logos como 
autodespojamento de Deus e sua manifestação histórica em Jesus de Nazaré” (BERNHARDT, 2004, p. 67).  
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Tillich,111 também em Moltmann (2013, p. 96) a igreja não tem caráter impreterível, antes 

a igreja não precisa ter “inveja [da] atividade salvífica do Espírito fora da igreja”. Por 

isso, a igreja pode reconhecer “que o Espírito é maior que a igreja e que a vontade salvífica 

de Deus é mais abrangente que a igreja” (MOLTMANN, 2013, p. 96). Por ter essa 

abrangência em termos de propostas teológicas, que a teologia moltmanniana fornece 

condições para se pensar uma teologia das religiões a partir da sua percepção trinitária. 

Já discutimos a dimensão pericorética da trindade em Moltmann, importa nesse momento 

refletir sobre as mediações trinitárias quando numa proposta de teologia das religiões a 

partir da linguagem trinitária marcada pela pluralidade e comunidade.  

O Deus uno-trino é uma comunidade (pericorese) que tem uma incidência social, 

ou seja, a trindade não se constitui como algo fechada em si mesma, antes a criação é 

parte da sua extensão, como um sair de si para fora, algo impreterível para a sua própria 

auto-existência.112 A incidência social, portanto, se dá na abertura trinitária para o mundo 

e como característica fundamental dessa abertura está a liberdade, porque o Deus uno-

trino é liberdade e se relaciona por meio e através da liberdade. Sendo a liberdade algo 

intrínseca à pericorese trinitária, é de concluir que uma vez o Deus uno-trino se revela 

como amor, na comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa liberdade se abre 

de maneira extensiva para o outro. Assim, na liberdade do Deus uno-trino “reside a 

amizade que ele oferece aos homens, e por meio da qual faz deles seus amigos” 

(MOLTMANN, 2000d, p. 70). A liberdade não se constrói no autoritarismo e nas relações 

marcadas pela subalternidade, antes a liberdade tem como base o amor que não se 

contenta em si mesmo, mas se abre para o encontro (MOLTMANN, 2000d, p. 70). É 

neste sentido que o Deus que é uno e trino não pode ser concebido a partir de um 

monoteísmo hierárquico e patriarcal, antes só é possível concebê-lo como um Deus em 

relações permanentes, forjando comunidade.  

                                                            
111 “As práticas religiosas exclusivistas e o eclesiocentrismo que por vezes configuram o pensamento e as 
práticas das igrejas são combatidos pela noção de que a Comunidade Espiritual – conceito caro à Tillich – 
é criada pela Presença Espiritual e não por mera inciativa humana, e se revela na humanidade, tanto em 
grupos seculares como em diferentes religiões, e não apenas nas formas históricas das igrejas cristãs” 
(RIBEIRO, 2014, p. 50).  
112 “O Pai, em seu amor pelo Filho, define-se como o criador do mundo. Ele é o criador, porque ama o 
Filho. O seu amor, que se comunica com o seu igual, abre-se para o outro, e passa a ser criativo, i. é., 
antecipa-se a qualquer possível correspondência. Dado que ele, em virtude de seu eterno amor pelo Filho, 
cria o mundo, este, pela vontade eterna de Deus, é destinado ao bem, não sendo outra coisa do que expressão 
do seu amor” (MOLTMANN, 2000d, p. 122-123).   
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A base da comunidade trinitária é a liberdade no amor e essas base incide na 

realidade social.113 “Somente no amor é que a liberdade humana chega à sua verdade. 

Dito em outras palavras, eu sou livre, e sinto-me realmente livre, quando sou considerado 

e reconhecido pelos outros, e quando da minha parte considero e reconheço os outros” 

(MOLTMANN, 2000d, p. 219). A trindade, na sua expressão de liberdade em amor, 

forma uma comunidade de livres e iguais e a incidência social disso é que as relações 

humanas encontram nessa relação trinitária uma significativa linguagem polissêmica, de 

que as relações humanas, assim como a trindade, são marcadas pela liberdade e que, 

portanto, o “outro não é mais uma limitação para a minha liberdade, mas um 

complemento da minha própria liberdade” (MOLTMANN, 2000d, p. 219). Em outro 

lugar, Moltmann (1978, p. 89) lembra que o ser humano como imagem de Deus só é 

imagem de Deus com os demais seres humanos, portanto, a imagem de Deus é social e 

não isolada. A relação intra-trinitária, passa pela condição da outra pessoa ser diferente, 

não oposta. Por isso o monoteísmo estrito, que marcou a teologia e favoreceu as marcas 

do androcentrismo na sociedade, precisa ser rechaçado, pois esse “Deus monoteísta é 

individualista; só o Deus triúno pode ser chamado de socialista” (MOLTMANN, 1978, 

p. 89). Estamos cientes de que essa imagem concebida por Moltmann não se constitui em 

idealismo social, antes, a realidade social é problemática e cruenta. O sistema capitalista 

prossegue fazendo suas vítimas e exigindo sacríficos ao deus Mamom. A imagem 

trinitária como comunidade de relações pericorética marcada pela liberdade do amor, 

serve para dizer o quanto as relações humanas são disparates. Antes, a trindade como 

imagem de comunidade, nos ajuda a “dizer muitas coisas acerca de nossas relações 

intersubjetivas e da organização social” (CAMBÓN, 2000, p. 28).  

A perspectiva trinitária como estamos concebendo, se configura como um dos 

principais elementos teológicos para se pensar uma teologia protestante das religiões.114 

Como já sinalizamos, as condições para essa articulação são dadas por Moltmann quando 

em sua reflexão teológica procura “apresentar os lugares da existência teológica, com 

destaque para a lógica plural que leva em conta simultaneamente as experiências pessoais 

e comunitárias, eclesiais e seculares, cristãs e não cristãs” (RIBEIRO, 2014, p. 61). A 

                                                            
113 “Deus não é um senhor solitário no céu que submete tudo a si mesmo, como sempre procederam os 
déspotas terrenos em seu nome; Deus tampouco é um poder fatídico frio e mudo que determina tudo e não 
é atingido por nada. O Deus triúno é um Deus comunitário, rico em relações interiores e exteriores. É só a 
respeito dele que se pode dizer ‘Deus é amor’, pois o amor não é solitário, mas pressupõe diferentes, une 
os diferentes e diferencia os unidos” (MOLTMANN, 2004, p. 258).  
114 “Decorre daí ser a perspectiva trinitária fundamental para uma teologia cristã das religiões. Possibilita a 
abertura sem nivelar” (BRAKEMEIER, 2002, p. 36).  
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importância das religiões no pensamento de Moltmann está latente. Claudio de Oliveira 

Ribeiro (2014, p. 62), nos lembra que a temática das religiões perpassa a reflexão 

teológica de Moltmann, porque para o teólogo alemão as religiões são convocadas a 

superar suas diferenças em benefício do bem comum. Por essa razão, as “diferentes 

religiões, [...] aguçam a capacidade de se aprender a dialogar e a identificar os pontos de 

conflitos visando a paz”. Voltaremos a pensar na incidência social dessa perspectiva 

trinitária esboçada até aqui no quarto capítulo. Por enquanto, estamos nos concentrando 

em estabelecer os contatos dessa perspectiva trinitária com a teologia das religiões. Até 

aqui, entendemos que o propósito está sendo alcançado, mas ainda nos preocuparemos 

com a linguagem teológica trinitária que julgamos ter melhor correspondência com o 

contexto latino-americano, o qual nos dedicaremos no último capítulo desse trabalho. 

 

3.3.2. Trindade como metáfora: linguagem trinitária e teologia das religiões 

  Quando nos propomos a pensar trindade como metáfora, estamos focando na 

linguagem trinitária, no seu aspecto semântico. No primeiro capítulo do nosso estudo, 

discutimos sobre a revelação e a sua estreita relação com a linguagem. Aqui, estamos 

pensando em uma abordagem que tenha apreensão na realidade da vida, no seu aspecto 

imaginativo como também prático. Por essa razão, não nos ocuparemos em expor a 

linguagem teológica que domina o discurso doutrinário, a analogia e seu correlatos.115 

Embora Moltmann (2004, p. 140) não empregue a metáfora para falar da trindade de 

maneira explícita, por se ocupar da pericorese como aporte fundamental para a sua 

configuração trinitária, ele está ciente de que a metáfora é a linguagem que mais têm 

condições de “tornar a realidade divina não experimentável, compreensível às pessoas 

com o auxílio de metáforas do mundo experimentável”. Nesse sentido, a metáfora se 

constitui como um elemento imprescindível para a linguagem religioso pelo que ela (a 

metáfora) se propõe, ou seja, falar daquilo que está ausente. A trindade como linguagem 

metafórica, se constitui a partir de uma comunidade, porque a “sua interpretação recai 

tanto sobre o intérprete como sobre seu criador” (DAVIDSON, 1992, p. 35). Assim, não 

há regras definidas na metáfora formulada, porque metáforas são ambíguas e equivocas, 

diferente de conceitos que tendem a serem inequívocos (MOLTMANN, 2004, p. 140). 

Por isso que “compreender uma metáfora é um esforço tão criativo e tão pouco dirigido 

                                                            
115 “O princípio da analogia não é uma indicação de como construir um sistema teológico, mas a descrição 
de um movimento da reflexão teológica” (MOLTMANN, 2004, p. 138).  
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por regras quanto fazer uma metáfora” (DAVIDSON, 1992, p. 35). O uso de metáforas 

tendem a linguagem do cotidiano das pessoas, que já estão acostumadas com a linguagem 

metafórica no uso da língua, como também a estrutura de pensamento é metafórica.116 

Quando pensamos em trindade como metáfora, estamos fazendo a distinção de 

trindade como modelo. Nesse sentido seguimos Paul Ricoeur (2015, p. 366) quanto a 

diferenciação entre metáfora e modelo. Enquanto este último está ligado à linguagem 

científica, onde a questão da prova é elemento determinante; a metáfora está para a 

linguagem poética. A metáfora não tem a pretensão de definir, de provar ou encapsular. 

A metáfora é expressão poética, sendo “algo que subtrai tanto à univocidade do conceito 

quanto à sua abstração em relação ao tempo” (MOLTMANN, 2004, p. 140). Assim, “a 

metáfora é, a serviço da função poética, a estratégia de discurso pela qual a linguagem se 

despoja de sua função de descrição direta para acender ao nível mítico no qual sua função 

é liberada” (RICOEUR, 2015, p. 376). A trindade como linguagem metafórica tem a sua 

função liberada e passa a exercer uma mediação não apenas de linguagem teológica como 

também de realidade concretas a partir da práxis. Como bem observa Ricoeur (1992, p. 

154), “o sentido de uma nova metáfora [...] é o aparecimento de uma nova congruência 

ou pertinência semântica a partir das ruínas do sentido literal compartilhado por 

incompatibilidade ou absurdez semântica”. Para Moltmann (2000d p. 31), a linguagem 

trinitária que prevaleceu resultou em um monoteísmo abstrato legitimado pelo dogma. 

Faz-se necessário, portanto, pensar uma linguagem trinitária que seja mais próxima da 

condição humana, uma linguagem que não tenha uma semântica marcada pelo dogma 

estrito e impessoal. Por isso, “a linguagem metafórica não conhece dogmas ‘infalíveis e 

irreformáveis’, que permanecem os mesmos em toda parte e em todas as épocas e que 

teriam validade uniforme” (MOLTMANN, 2004, p. 140-141).  

A metáfora “trindade” favorece a diferença e a unidade. No Deus uno-trino temos 

um modo de diálogo, convivência e ação. Na pericorese, temos uma metáfora de 

relacionamento entre as pessoas da trindade, por isso se constitui como uma linguagem 

de “comunhão entre nós, seres humanos e entre todas as criaturas” (MOLTMANN, 2004, 

p. 246). Assim, não é mais preciso pensar em um modelo de Deus monoteístico patriarcal, 

                                                            
116 “Nós temos chegado à conclusão de que a metáfora [...] impregna a vida cotidiana, não somente a 
linguagem, mas sim também o pensamento e a ação. Nosso sistema conceitual ordinário, em termos de 
como pensamos e atuamos, é fundamentalmente de natureza metafórica” (LAKOFF; JOHNSON, 2018, p. 
35).  
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mas sim um Deus uno-trino que está “cheio de relações, comunitário, unificador”, onde 

“o seu ser não é onipotência, mas amor” (MOLTMANN, 2004, p. 246).  

 Se o cristianismo conheceu uma “trindade” forjada no Império Romano sob a 

tutela de Constantino, onde “um filho de Deus metafórico se transformara no Deus Filho 

metafísico, segunda pessoa da Trindade” (HICK, 2000, p. 66), agora a trindade, com uma 

linguagem metafórica, se constitui no seu modo plural. Como bem acentua Ivone Gebara 

(1994, p. 21), “o número três é indicador da pluralidade [...]. O número três é uma 

convenção que indica que somos muitos”. Essa pluralidade abriga as diferenças e essas 

diferenças não são tidas como imperfeição ou, até mesmo, como espúria, antes a trindade 

“une os diferentes e diferencia os unidos” (MOLTMANN, 2004, p. 258). Portanto não se 

trata de uma anomalia, mas sim de uma condição, de um modo de ser. Dessa forma, a 

trindade como comunidade, “comporta diferenças, pressupõe abertura relacional e, ao 

mesmo tempo, preserva distinções ‘onde um não é o outro’, mas ninguém se afirma em 

exclusão do outro” (BARROS; GASS, 2015, p. 41). Esse sentimento de que é preciso 

cultivar a igualdade na diferença, a multiplicidade cultural, a pluralidade na comunidade, 

tem sido um desafio ao mundo que vem acompanhando com recorrente frequência a 

violação de direitos humanos, a violência com grupos minoritários e suas identidades, a 

crueldade desumana com imigrantes, a anulação de políticas públicas por parte de 

governantes que se julgam superiores aos outros porque defendem um espectro político-

ideológico. Pensar uma linguagem trinitária a partir e para o atual contexto, dá a 

possibilidade de vislumbrar um caminho de esperança, de que é possível haver relações 

que passam pela liberdade e fraternidade, porque há um Deus trino que se relaciona de 

maneira pericorética e sua maneira de ser se dá a partir da liberdade e do amor. A trindade 

como metáfora propõe uma maneira de relacionamento entre os seres humanos, porque 

há um sentimento de que é preciso ir além. Como bem lembra Ricoeur (1992, p. 156), 

uma metáfora “não estará completa se não der conta do lugar e do papel do sentimento 

no processo metafórico”.  

A trindade como metáfora fornece meios para se pensar uma teologia das religiões 

a partir do pluralismo religioso, por abrigar um potencial aglutinador quando conjuga as 

diferenças na unidade da divindade reconhecida como Deus-uno-trino, e com isso 

demonstra as possibilidades para se pensar em diálogos culturais, uma vez que “a 

Trindade é algo presente em diferentes credos religiosos, ditos de maneiras culturais 

distintas, mas abrangendo esse mesmo conteúdo de multiplicidade e unidade” (GEBARA, 
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1994, p. 31). A trindade fornece uma metáfora de enorme potencial reflexivo e dialógico 

quando compreendida dentro desse aspecto comunitário da diferença na multiplicidade. 

Está dado um modo de interação que envolve diversidade e unidade. Além disso, a 

trindade como metáfora de comunidade, se constitui como linguagem que possibilita abrir 

o diálogo de um Deus uno-trino que dialoga “entre si mesmo e para além de si mesmo” 

(BARROS; GASS, 2015, p. 42). O cristianismo é plural, porque o seu Deus é 

comunitário.117 A trindade, nesse sentido, se constitui como uma metáfora para articular 

uma teologia das religiões. Tratar as relações intra-trinitária e a categoria teológica 

“trindade” a partir de uma linguagem metafórica, é conceber uma perspectiva que tem 

como proposta o “é” e o “não é” ainda. Seguindo Sallie McFague (1996, p. 58), “a 

metáfora é uma estratégia de desespero, não algo decorativo; é uma tentativa de dizer algo 

sobre o que não é familiar em termos do que é familiar”. A trindade é uma metáfora de 

diálogo, de abertura, de comunidade, de inter-relações, portanto, é uma metáfora da 

pluralidade na unidade, de multiplicidade na singularidade, de diferentes e iguais. 

 

Considerações parciais 

 Com o presente capítulo, marcamos um importante ponto no desenvolvimento do 

nosso trabalho, a trindade como aporte para se pensar uma teologia das religiões. Os 

recortes que foram feitos, marcam um ponto no debate trinitário, qual seja, a preocupação 

comunitária e social presente na trindade. Não procuramos discutir os temas que 

comumente estão na pauta da doutrina da trindade colocados pelos concílios que 

estabeleceram a doutrina e a linguagem correta a respeito da trindade, onde um grupo foi 

vencedor do debate, conduzindo assim a linguagem ortodoxa da trindade no Ocidente. O 

outro recorte que fizemos foi na própria perspectiva trinitária de Moltmann, teólogo que 

nos conduziu a uma linguagem trinitária marcada pelas relações, a pericorese. Na 

principal obra de Moltmann sobre a trindade, Trindade e reino de Deus (2000d), focamos 

naquilo que entendemos que mais contribui, de maneira mais explícita, para o que 

chamamos de trindade social. O nosso interesse se concentrou no que o autor denominou: 

“A trindade é o nosso programa social”. A partir disso, passamos a observar como 

Moltmann tratou desse tema em outros textos e, com isso, procuramos elaborar um esboço 

                                                            
117 “É na dimensão do pluralismo que se pode recuperar a legitimidade do múltiplo, que desde o encontro 
do cristianismo com a cultura helênica vinha sendo negado, ou identificado como heresia” (ROCHA, 2017, 
p. 118).  
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para uma teologia das religiões no autor. Essas bases servirão para fundamentar o 

próximo passo do nosso estudo no quarto capítulo. 

 Focando na trindade social moltmanniana, pensamos que foi possível ressaltar os 

seguintes aspectos: (i) a trindade como relação intra-trinitária, tem na pericorese a sua 

principal característica. Dessa maneira, a trindade nos fornece uma metáfora para as 

relações de iguais e diferentes, onde a pluralidade não é um problema, mais sim uma 

condição sine qua non de coexistência trinitária, o que contribui para termos uma 

perspectiva ecumênica e dialógica a partir da metáfora trinitária das inter-relações; (ii) a 

trindade concebida como uma comunidade do Deus uno-trino, tem como marca a 

pluralidade e essa dimensão nos ajuda a repensar criticamente a construção teológica que 

foi importada para a América Latina quando na colonização, estabelecendo um 

monoteísmo monárquico e absoluto, conduzindo, assim, um discurso teológico 

vilipendiador de culturas e expressões religiosas no continente. Temos, portanto, uma 

perspectiva crítica e teológica em relação à teologia colonial presente na América Latina; 

(iii) a trindade pericorética tem no amor e na liberdade a sua abertura para o mundo. Essa 

abertura pressupõe uma relação com o outro onde o amor e a liberdade são os principais 

elementos de aproximação e relacionamento. Com isso, temos uma perspectiva 

missionária e pós/descolonial, onde o Deus uno-trino não se faz conhecido a partir de 

uma revelação unívoca, dando, dessa forma, condições para se questionar a teologia 

missionária que se agarra em uma leitura universalizante do cristianismo e seus textos 

sagrados; (iv) a incidência social da trindade demonstra que o Deus uno-trino cultiva uma 

relação social e não isolada. Portanto, a trindade como programa social nos ajuda a pensar 

uma perspectiva política e social, em que iniciativas que visam a promoção da vida sejam 

valorizadas. No caso da criação, a questão ecológica; no caso das relações humanas, o 

fortalecimento dos direitos humanos. Com isso, julgamos que estamos prontos para dar 

um último passo, uma proposta para uma TEOPELAR a partir desses aspectos ressaltados 

na linguagem trinitária moltmanniana.  
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4. UMA PROPOSTA DE TEOLOGIA PROTESTANTE 
ECUMÊNICA DAS RELIGIÕES EM PERSPECTIVA 
LATINO-AMERICANA 

 
 
 
Considerações iniciais 

 Com este último capítulo, nos ocuparemos em definir uma proposta de teologia 

das religiões que tenha o movimento ecumênico como base e o contexto latino-americano 

como horizonte, com o aporte de uma concepção trinitária como linguagem-narrativa-

metafórica pensada a partir de Jürgen Moltmann (capítulo três). Com isso, entendemos 

ser possível formular e articular uma TEOPELAR que favoreça o diálogo inter-religioso, 

contribuindo assim com a noção de missão, bem como com a promoção da dignidade 

humana e seu contexto vital de desenvolvimento político-social-religioso. Com o 

propósito de ampliar essa iniciativa, acolhemos as leituras que se preocupam com as 

tradições religiosas ameríndias, porém não será um exercício teológico comparativo entre 

as religiões (cristã e indígena), e sim uma proposta de teologia das religiões que tenha 

como pressuposto a interculturalidade, que procura uma aproximação a partir do prisma 

da pós/descolonialidade. 

 

4.1. TEOPELAR: uma perspectiva ecumênica e dialógica 

O diálogo só pode acontecer 
quando se reconhece e respeita  

a alteridade do interlocutor, 
bem como o valor de sua convicção 

(Faustino Teixeira) 
 

A teologia protestante latino-americana, na sua vertente ecumênica, tem uma 

inegável participação na gênese da teologia latino-americana da libertação. Não por acaso 

que os precursores da teologia da libertação foram os principais expoentes do movimento 

ecumênico na América Latina, e, não por coincidência, que ecumênicos-progressistas, 

católicos e protestantes, estavam ligados ao grupo que ficou conhecido como ISAL118 – 

Igreja e Sociedade na América Latina (tratamos sobre ISAL no capítulo dois). Quando 

                                                            
118 “Com a modalidade de reflexão teológica, que no princípio da década de 1970 viria a incorporar católicos 
como Gustavo Gutierrez, Hugo Assmann e Juan Luis Segundo, ISAL pavimentou o caminho para a 
‘Teologia da Libertação’” (BITTENCOURT FILHO, 2014, p. 83).  
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Michael Löwy (2016, p. 177) explora o cristianismo de libertação na América Latina, 

frisa que o “cristianismo de libertação não é só católico [...] ele tem também um ramo 

protestante significativo que se desenvolveu paralelamente, nas décadas de 1960 e 1970”. 

A marca desse protestantismo é de “um espírito claramente ecumênico”, que compartilha 

“iniciativas teológicas e pastorais com católicos progressistas”. Entre os principais 

teólogos protestantes que contribuíram para a formação da teologia da libertação, Löwy 

(2016, p. 177-179) menciona José Míguez Bonino, Richard Shaull e Rubem Alves. 

Dentre os protestantes, destacamos Rubem Alves por ter sido a sua tese de doutorado, no 

Seminário Teológico de Princeton em 1968, a mencionar, pela primeira vez, “teologia da 

libertação”. A tese de doutorado de Alves constituiu um marco para a reflexão teológica 

latino-americana da qual a sua formulação foi significativamente influenciada por Jürgen 

Moltmann e a teologia política desenvolvida por ele, juntamente com seu amigo Johann 

Baptist Metz, no contexto europeu. Battista Mondin (1980, p. 36), tratando dos teólogos 

protestantes como precursores da teologia latino-americana da libertação, ressalta que foi 

a teologia política pensada na Europa que contribuiu decisivamente “para o 

desenvolvimento da teologia da libertação: sem a guinada política da teologia feita por 

Metz e Moltmann, provavelmente a teologia da libertação jamais teria nascido”. Na tese 

de Alves em Princeton, Moltmann é um dos seus principais interlocutores. O título da 

tese foi Para uma teologia da libertação, mas quando o texto foi aceito para publicação 

nos Estados Unidos, o editor sugeriu mudar o título para Teologia da esperança humana. 

A principal razão era porque a Teologia da esperança de Moltmann estava em discussão 

no mundo acadêmico. No Brasil, a tese de Alves ficou conhecida com o título Da 

esperança. Na sua obra, Alves (1987, p. 103-118) faz uma análise da teologia da 

esperança de Moltmann, apontando algumas deficiências epistemológicas no seu sistema, 

focando na percepção histórica e no humanismo político. O autor formula algumas 

críticas ao sistema moltmanniano principalmente na sua concepção de história e sua 

relação com o futuro. Para Löwy (2016, p. 180), a tese de Alves foi uma obra pioneira 

como um importante “ponto de partida para a Teologia da Libertação”.119 Os expoentes 

do movimento ecumênico ligados à ISAL, se tornaram destacados fomentadores da 

teologia latino-americana da libertação. Por isso que “a iniciativa mais importante na 

                                                            
119 “Não se pode considerar a publicação de obras como marco fundante da Teologia da Libertação. Isso 
seria uma negação de seu próprio princípio metodológico, o de partir das experiências práticas concretas. 
O foco teológico latino-americano são as ações e as experiências no contexto de libertação social e política 
e as vivências eclesiais renovadoras que foram experimentadas” (RIBEIRO, 2018, p. 24).  
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criação do movimento de libertação entre os protestantes latino-americanos tenha sido a 

formação, em 1961, da ISAL [...] Igreja e Sociedade na América Latina” (LÖWY, 2016, 

p. 180).120 

O protestantismo na sua vertente ecumênico-progressista formulou teologia; 

refletiu criticamente a realidade político-social da América Latina; promoveu uma práxis 

libertária; instigou um sentimento de esperança e justiça no continente. Contudo, o 

movimento ecumênico não atentou para as tradições religiosas latino-americanas.121 No 

caso da teologia da libertação na sua face católica, ainda que tardiamente,122 passou a 

interagir teologicamente com as tradições religiosas originárias.123 O processo sincrético 

que se deu, quando na colonização, entre as tradições religiosas ameríndias e a Igreja 

Católica, não obstante o intenso debate em torno desse tema, não foi capaz de encobrir 

completamente as tradições religiosas originárias. A resistência dessas tradições, ainda 

que com a quase dizimação de indígenas no continente, persistiu e os principais 

“elementos das religiões indígenas sobreviveram tanto por meio das instâncias 

clandestinas da religiosidade dos mestiços e negros, quanto pelas demais sínteses 

sincréticas” (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 55). É importante frisar que as religiões 

originárias, a despeito de todas as investidas culturais e criminosas por parte dos 

colonizadores, resistiram religiosamente ao longo do tempo. Segundo José Bittencourt 

                                                            
120 “Os evangélicos progressistas brasileiros se recusam a ser identificados com a Teologia da Libertação e 
com o catolicismo de esquerda: desinteressados do ecumenismo, eles desenvolvem sua própria teologia 
evangélica, o ‘cristianismo integral’ baseado em uma visão estritamente bíblica do mundo e dos seres 
humanos” (LÖWY, 2016, p. 197).  
121 Por “tradições originárias” na América Latina, estamos acompanhando Cristián Parker (1996, p. 24): 
“As altas culturas andinas e mesoamericana tinham elaborado um sistema de crenças e de práticas religiosas 
complexo e de elevado conteúdo espiritual. Sobre a base de crenças ancestrais que procuravam manter o 
sagrado equilíbrio com a natureza, tinham desenvolvido consideravelmente a dança e a música, e todos os 
seus rituais e práticas da medicina estavam indissoluvelmente ligados à sua religião [...]. O conjunto de 
conhecimentos e de sabedorias sobre a terra, as montanhas, os rios, os astros, as ervas medicinais, os ciclos 
da natureza e a biologia estavam inter-relacionados também com antigas e magníficas lendas e mitologias 
religiosas”.  
122 O processo de colonização na América Latina, como sabemos, desconsiderou completamente a religião 
presente nos povos pré-colombianos. Os colonizadores, enxergavam “demônios” em quase todas as 
expressões culturais dos povos originários: “Associada às concepções demonológicas de origem medieva 
e ainda então vigentes, a noção de ‘idolatria’ foi aplicada mecanicamente ao modus vivendi dos indígenas. 
Na perspectiva dos colonizadores, especialmente dos clérigos, os demônios e a idolatria estariam presentes 
em tudo, desde a antropofagia até a sacralização de fenômenos naturais” (BITTENCOURT FILHO, 2003, 
p. 56).  
123 “Numa primeira fase, a teologia da libertação exclui a religiosidade da sua reflexão teológica, quando 
não exerce uma função crítica sobre ela, sobrevindo uma segunda fase em que reconhece as diversas 
manifestações religiosas a existência de expressões válidas de fé cristã que se faz cultura, inclusive 
reconhecendo um potencial libertador. Este passo pode se realizar, porque a teologia da libertação soube 
juntar a sua capacidade crítica, uma autocrítica que permitiu superar seu elitismo intelectual ilustrado e 
descobrir a riqueza da sabedoria e identidade religiosa popular latino-americana” (MERINO BEAS, 2012, 
p. 32).  
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Filho (2003, p. 57), “as formas religiosas e culturais condenadas como idolátricas e/ou 

demoníacas foram sendo canalizadas para uma religiosidade camuflada – transformada 

por isso mesmo em instrumento de resistência e de manutenção da identidade ante as 

violências do opressor”.  Quando o protestantismo chega ao continente, de um modo 

geral, não “se interessou pelas religiões populares”, antes “as desprezou como expressões 

de um catolicismo inculto e supersticioso” (ALVES, 1984, p. 131). O movimento 

ecumênico, por outro lado, passou a se preocupar com os povos originários e as questões 

prementes na América Latina dentro de um contexto histórico específico dos povos 

latino-americanos (tratamos no capítulo dois). Nos encontros do CLAI – Conselho 

Latino-americano de Igrejas, por exemplo, essa preocupação é evidente nas discussões e 

nos documentos produzidos após os encontros. O tema dos direitos humanos foi 

amplamente debatido, mas também a situação dos povos originários. Para que essa 

aproximação fosse possível, o movimento ecumênico procurou acolher os valores 

culturais desses povos, como também “estudar a realidade social, cultural e religiosa dos 

indígenas” (LONGUINI NETO, 2002, p. 242). Assim, segundo Longuini Neto (2002, p. 

242-243), o movimento ecumênico se comprometeu em “respeitar a realidade histórica 

das comunidades indígenas” e, desse modo, favorecer a cooperação “com eles na tarefa 

de libertação”, com o desafio de não trazer “danos à sua identidade cultural com 

elementos alienantes”. Ainda que a preocupação do movimento ecumênico com os povos 

indígenas estivesse mais concentrada na maneira como eles estavam sendo tratados,124 os 

principais expoentes do movimento ecumênico, ainda que incipientemente, 

demonstraram interesse em dialogar com as tradições religiosas originárias. Nesse 

sentido, Júlio de Santa Ana (1987, p. 11), quando escreve um dos mais importantes textos 

do movimento ecumênico, destaca: “Coexistem com as igrejas outras comunidades 

religiosas que dão testemunho de formas de experiência com Deus e do sagrado em 

termos diferentes das do cristianismo: trata-se das religiões indígenas e de diversas 

expressões das religiões afro-americanas”. Como já mencionamos na introdução desse 

trabalho, essa se constitui a nossa principal hipótese para uma TEOPELAR, qual seja, a 

ausência de um teologia das religiões a partir da perspectiva do protestantismo 

                                                            
124 Num primeiro momento, o protestantismo ecumênico-progressista, não estava inclinado a dialogar com 
a religiosidade indígena, mas sim preocupado com o modo de vida deles em relação às políticas 
indigenistas. A Carta de Oaxtepec deixa isso muito claro: “A situação do indígena nos oferece um quadro 
desalentador que golpeia nossa consciência cristã: luta constante contra usurpadores da terra, abandono 
pelas instituições governamentais, exploração e discriminação. Exorta-se a Igreja a coparticipar na solução 
desses problemas” (LONGUINI NETO, 2002, p. 249).  
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ecumênico-progressista na América Latina. Santa Ana (1987, p. 11) diz que algo assim é 

um desafio para o movimento ecumênico: “O movimento ecumênico na América Latina 

é seriamente desafiado a levar estas religiões em conta no seu diálogo comum”. E 

diferente como fez o protestantismo quando na sua inserção no continente, Santa Ana 

(1987, p. 11) adverte de que é preciso “considerá-las seriamente, o que significa não 

desacreditá-las rapidamente como se fossem formas ‘primitivas’ de algum tipo de 

‘superstição’”. Mesmo não tratando do diálogo inter-religioso e de uma teologia das 

religiões no seu texto, Júlio de Santa Ana (1987, p. 301) o encerra de maneira provocativa, 

reconhecendo que o caminho estava sendo aberto para o movimento ecumênico, onde o 

mesmo só alcançaria maturidade quando entrasse “em diálogo sério, em pé de igualdade 

(por conseguinte, descendo do cavalo do branco conquistador e arrogante), com as formas 

religiosas ainda existentes dessas culturas”. Esse trabalho ecumênico, no nosso entender, 

só é possível quando na elaboração de uma teologia ecumênica das religiões. Alguns anos 

depois, Zwinglio M. Dias (2009, p. 130) constata que esse caminho se mantém incipiente, 

cabendo ainda “olhar com simpatia, atenção, fraternidade e reverência para as religiões 

populares de nosso continente, como são as expressões da religiosidade indígena e as 

manifestações dos ritos afro-americanos”. Ou seja, para um dos mais destacados 

representantes do movimento ecumênico latino-americano, há um promissor e desafiante 

caminho de diálogo e interação teológica com as demais tradições religiosas latino-

americanas. Nesse sentido, Dias (2009, p. 130) completa: “Trata-se de uma experiência 

de retorno a nossas raízes culturais/religiosas, com a perspectiva de resgatar aqueles 

elementos permanentes, singulares e perenes que nos podem ajudar a ir mais longe do 

que fomos até agora em nossa aventura ecumênica”. É por essa razão, que qualquer 

inciativa ecumênica em curso na América Latina não poderia ignorar as demais tradições 

religiosas, principalmente quando temos “uma história de 500 anos de exploração, 

opressão e extermínio” (TIEL, 1998, p. 149). Por essa razão, “os cristãos comprometidos 

com o ecumenismo de base é inconcebível que se excluam mais uma vez os negros e 

indígenas do ecumenismo” (TIEL, 1998, p. 149-150). 

Visando contribuir com esse cenário, a teologia protestante ecumênica se propõe 

a refletir sobre os desafios apresentados no contexto latino-americano. Um autor que vem 

se destacando quanto a articulação do movimento ecumênico, teologia da libertação, 

pluralismo religioso e diálogo inter-religioso é o teólogo Claudio de Oliveira Ribeiro. 

Como um dos herdeiros do movimento ecumênico, Ribeiro vem produzindo teologia 
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ecumênica das religiões a partir do que foi construído pelo protestantismo ecumênico-

progressista. Assim, Ribeiro (2018, p. 47) realça a herança teológica ecumênica que 

destaca três dimensões: a unidade cristã, “uma preocupação em construir perspectivas 

missionárias ecumênicas”; a promoção da vida, “firmada nos ideais utópicos de uma 

sociedade justa e solidária”; o diálogo inter-religioso, “na busca incessante da superação 

dos conflitos entre as religiões, da paz e da comunhão universal dos povos”. Ribeiro trata 

a dimensão inter-religiosa e seus aspectos culturais,125 bem como da complexidade 

humana e os contornos de uma sociedade marcada pelo consumo, tendo o sistema 

financeiro como a principal religião.126 Como bem demonstra o autor, a realidade social 

é desafiadora porque “ela traz marcas negativas de exclusão social, diferentes formas de 

violência e de destruição da vida humana e toda a criação, assim como também traz sinais 

fortes de promoção da vida” (RIBEIRO, 2018, p. 48). Ainda que essa realidade social 

esteja afetada pelas vicissitudes da vida com seus dramas, é preciso mencionar que essa 

mesma realidade também favorece a “organização popular, projetos de mudança social e 

a formação de uma nova mentalidade inclusiva, pluralista e de valorização das pessoas 

pobres, da paz e da justiça, como requer o Evangelho” (RIBEIRO, 2018, p. 48). A 

realidade social favorece os discursos religiosos tanto libertários como fundamentalistas 

e por essa razão que a dimensão ecumênica tem o seu lugar.127 Ribeiro (2018, p. 47) é 

bem consciente do aspecto minoritário da dimensão ecumênica, ou seja, não se espera um 

movimento majoritário de grande proporção quanto ao alcance da dimensão ecumênica 

na realidade eclesial, religiosa e social, antes, por ser a experiência ecumênica minoritária 

e dispersa, “é possível que, uma vez realizada uma profícua articulação nesta área, 

destaquem-se novos e anônimos interventores, entre clérigos/clérigas e leigos/leigas”. 

Ao articular uma teologia protestante ecumênica das religiões com incidência nos 

problemas e principais questões da América Latina, Ribeiro (2017, p. 11-12) desenvolveu 

                                                            
125 “A teologia latino-americana priorizou o dado político para suas interpretações e nem sempre esteve 
atenta às diferenças culturais, que, no caso do nosso continente, são fortemente entrelaçadas com a 
diversidade das expressões religiosas” (RIBEIRO, 2016b, p. 10).  
126 “É fato que as experiências religiosas na atual sociedade globalizada apresentam-se fortemente 
influenciadas não somente pelo modelo econômico vigente, mas pelo sistema social capitalista, em seu 
sentido mais amplo como um sistema econômico, social e cultural. Por isso, reconhecemos que as análises 
científicas da religião não podem prescindir da relação com a economia, especialmente a força sedutora do 
capitalismo globalizado como instrumento de massificação e uniformização dentro de um quadro crescente 
de diversidade religiosa” (RIBEIRO, 2016a, p. 24).  
127 “A perspectiva ecumênica, tanto na dimensão intracristã como inter-religiosa, ganhou nas últimas 
décadas forte destaque nos ambientes teológicos, acadêmicos ou no nível das práticas religiosas. Nossa 
pressuposição é de que ela é fundamental para toda e qualquer experiência religiosa ou esforço teológico 
ou hermenêutico em geral. [...] No tocante à teologia, em todos os seus campos, o dado ecumênico suscita 
novas e desafiantes questões” (RIBEIRO, 2014, p. 9).  
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uma mediação hermenêutica para observar a realidade, trata-se do princípio pluralista. É 

um modo que “possibilita divergências e convergências novas, outros pontos de vista, 

perspectivas críticas e autocríticas para diálogo, empoderamento de grupos e de visões 

subalternas e formas de alteridade e de inclusão, considerados e explicitados os 

diferenciais de poder presentes na sociedade”. O princípio pluralista é fruto de uma 

composição interdisciplinar, tecido a partir de diferentes esquemas epistemológicos, 

sejam eles cultural (Homi Bhabha), teológico (Paul Tillich) e sociológico (Boaventura de 

Souza Santos). A partir disso, Ribeiro (2017, p. 12) tem no princípio pluralista a 

possibilidade de “melhor compreensão da diversidade do quadro religioso e também das 

ações humanas. [...] Com ele, as análises tornam-se mais consistentes, uma vez que 

possibilitam melhor identificação do ‘outro’”. Tendo como lógica a dimensão ecumênica, 

Ribeiro (2017, p. 14-15), a partir, então, do princípio pluralista, uma forma de enxergar 

as ambiguidades da realidade religiosa que não obedecem a uma regra fixada ou a um 

código doutrinário restrito, antes o princípio pluralista é capaz de dar visibilidade para, 

por exemplo, ler o “número significativo de pentecostais e batistas que atuam em áreas 

periféricas como favelas e ocupações rurais e urbanas, comunidades evangélicas 

inclusivas que integram pessoas homoafetivas na dinâmica eclesial, incluindo o 

ministério pastoral”. O princípio pluralista é um modo de enxergar e entender que, ainda 

com ambiguidade, a realidade religiosa não é binária, mais sim marcada pela 

multiplicidade e arranjos que, por vezes, fogem ao escopo de análises monolíticas. Assim, 

há um ecumenismo de cúpula, confessional e eclesiástico, mas também, a partir do 

princípio pluralista, é possível um ecumenismo que ultrapassa “estas iniciativas mais 

doutrinais, construindo-se como outro espaço de variadas expressões de espiritualidade e 

de incidência pública, não tão relacionado às práticas institucionais, mas às ações pessoais 

e comunitárias” (RIBEIRO, 2017, p. 16). Concebendo a realidade cultural, social e 

religiosa a partir do princípio pluralista, não caberia posturas dogmáticas e enrijecidas, 

ainda que haja o mesmo espaço para que discursos e práticas assim ocorram, mas essas 

posturas estariam deslocadas da realidade patentemente plural. É por isso que Ribeiro 

(2017, p 18) ressalta: “Consideramos que a visão pluralista supera outros modelos da 

teologia ecumênica cristã como aquele que considera Jesus Cristo e a Igreja como 

caminho exclusivo de salvação”.  

Uma teologia protestante ecumênica das religiões abriga alguns pontos que são 

centrais na sua articulação em perspectiva latino-americana. Começamos com a própria 
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concepção do que seja “ecumênico”. O movimento ecumênico protestante latino-

americano ampliou a sua concepção do que seja o “ecumênico”. Nesse sentido, o 

ecumênico não se dá no campo apenas teológico, antes “abarca o geográfico, o cultural e 

o político” (SANTA ANA, 1987, p. 20). É por essa razão, que a teologia protestante 

ecumênica das religiões não faz tanta distinção entre o ecumênico e o diálogo inter-

religioso. Embora este primeiro termo tenha sido circunscrito à dimensão da unidade entre 

as igrejas (protestantes e católica), a teologia protestante ecumênica das religiões amplia 

o ecumenismo indo além da unidade entre as igrejas, abarcando “todos os esforços de 

promoção da vida e da justiça e as aproximações de diferentes pessoas e grupos de 

religiões distintas” (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 34). A articulação entre o movimento 

ecumênico e o diálogo inter-religioso, favorece uma teologia das religiões (RIBEIRO; 

CUNHA, 2013, p. 46). Nessa articulação, um outro elemento igualmente fundamental é 

agregado, a perspectiva plural das religiões. Desse modo, segundo Ribeiro (2014, p. 15), 

temos, portanto, “questões que fundamentam e justificam uma aproximação ecumênica 

entre as religiões”. Essas questões articuladas possibilitam o surgimento “de uma teologia 

ecumênica das religiões”. Nesse momento, não há uma sistematização do que seja uma 

teologia ecumênica das religiões, ou seja, não há um eixo hermenêutico definidor que 

possibilita a construção de uma teologia nesses moldes em perspectiva protestante. 

Ribeiro, nesse sentido, faz um trabalho com certo ineditismo.128 Antes, o eixo em que 

gravita uma teologia ecumênica das religiões está pautado no aspecto ético; portanto, é 

uma “preocupação pela paz, pela justiça e pela integridade da criação” (RIBEIRO, 2014, 

p. 15). De maneira ecumênica, Ribeiro faz um caleidoscópio de autores que podem 

contribuir para uma teologia ecumênica que tenha o pluralismo religioso como horizonte 

e, ao mesmo tempo, o diálogo inter-religioso como foco. Na obra “A teologia das religiões 

em foco: um guia para visionários”, Ribeiro e Souza (2012) fazem um importante 

mapeamento dos principais teólogos e teólogas que favorecem uma teologia das religiões, 

incluindo Moltmann, por exemplo. Esses autores, são articulados de um modo em que a 

interdisciplinaridade se constitui como uma marca, contribuindo assim com análises 

sociais e teológicas que possibilitam enxergar  

                                                            
128 Claudio de Oliveira Ribeiro, até o momento, não dispõe de um trabalho sistematizador quanto a uma 
teologia das religiões a partir da perspectiva protestante em consonância com a realidade latino-americana. 
Dentre os autores que vem acompanhando o autor, há Paul Tillich como um importante interlocutor. Ribeiro 
adota o “princípio protestante” tillichiano para desenvolver o “princípio pluralista”, por exemplo. Além 
disso, o autor vê na teologia de Tillich um esboço teológico que favorece uma teologia das religiões de 
maneira mais sistemática: “Tillich oferece indicações para uma teologia das religiões” (RIBEIRO, 2014, p. 
42-55).  
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o valor do humano e da ética social para o diálogo inter-religioso; as 
possibilidades de uma unidade aberta, convidativa e integradora no 
âmbito das religiões; a importância pública das religiões; as religiões 
como códigos de comunicação; e a relação entre o poder do império e o 
poder do diálogo das religiões, e como este influi na defesa dos direitos 
humanos e como ele redimensiona a missão cristã (RIBEIRO, 2014, p. 
15).  

 

O trabalho de Ribeiro se constitui em esforço necessário e imprescindível para o 

movimento ecumênico em articulação com a teologia das religiões. A sua produção 

acadêmica tem marcado um tempo de reflexão teológica bem como uma práxis pautada 

nas questões libertárias que dignifiquem o ser humano em meio aos deuses do poder 

econômico. Com a perspectiva do princípio pluralista, Ribeiro (2014, p. 16) entende que 

“os elementos-chaves da vivência religiosa e humana em geral são alteridade, respeito à 

diferença e o diálogo e a cooperação prática e ética em torno da busca da justiça e do bem 

comum”. Em diálogo com autores católicos e protestantes, o autor demarca os campos de 

atuação da teologia das religiões, demonstrando a sua atualidade diante dos desafios 

latino-americanos e contribuindo para que o diálogo inter-religioso tenha fôlego entre as 

experiências religiosas marcadas pela pluralidade.  

É dentro desse contexto que envolve o movimento ecumênico, a teologia da 

libertação, teologia das religiões, pluralismo religioso, diálogo inter-religioso e questões 

patentes no continente latino-americano, que propomos uma teologia protestante 

ecumênica latino-americana das religiões (TEOPELAR). Nossa proposta, tem no 

movimento ecumênico o seu impulso e na teologia das religiões o seu horizonte, tendo 

como referencial metodológico a visão trinitária de Jürgen Moltmann a fim de fomentar 

uma TEOPELAR que favoreça o diálogo inter-religioso a partir de questões prementes 

na América Latina.  

 No capítulo três do nosso trabalho, expomos a visão trinitária de Moltmann e de 

como a sua perspectiva teológica sobre a trindade contribui para uma teologia protestante 

das religiões. O tema das religiões não é ignorado por Moltmann, e demonstramos isso 

quando pontuamos a sua reflexão teológica sobre a pluralidade religiosa. A compreensão 

pericorética da trindade acentuada por Moltmann, favorece uma perspectiva comunitária 

do Deus uno-trino com incidência social. Esse dado interessa à realidade latino-americana 

e ao protestantismo latino-americano na sua vertente ecumênico-progressista (tema do 

nosso segundo capítulo). Nesse primeiro item, nos interessa o aspecto teológico de uma 
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TEOPELAR a partir da visão trinitária tanto em Moltmann como também em autores que 

tratam da trindade na perspectiva que aqui acolhemos. Como já sinalizamos, a visão 

trinitária de Moltmann exerceu uma significativa influência na reflexão teológica latino-

americana, tendo Leonardo Boff, por exemplo, como um proeminente expositor. Aqui, 

focaremos na dimensão comunitária da trindade, reforçando o aspecto da igualdade na 

pluralidade; da diferença na unidade. Autores/as que tratam do tema da trindade na 

América Latina, acentuam esse aspecto da trindade social. Além disso, a trindade é uma 

significativa metáfora da pluralidade, servindo de aporte teológico para uma teologia das 

religiões no contexto latino-americano, marcado pela diversidade religiosa. 

 Quando Míguez Bonino trata dos “rostos” do protestantismo latino-americano e 

sua diversidade inerente ao modo de ser protestante, ele elege a trindade como um critério 

hermenêutico para uma teologia protestante latino-americana. Assim como a trindade é o 

Deus uno-trino como comunhão, portanto, “não se afirma a identidade retraindo-se sobre 

si, mas abrindo-se ao outro” (MÍGUEZ BONINO, 2003, p. 105), essa dimensão teológica 

é vista como um modelo no qual “devemos estruturar nossas relações humanas” 

(MÍGUEZ BONINO, 2003, p. 105). A trindade como critério hermenêutico para uma 

teologia protestante latino-americana, segundo Míguez Bonino (2003, p. 105), se dá na 

pericorese do amor como “nosso destino como pessoas, como igreja, como sociedade”. 

Assim como o movimento ecumênico protestante na América Latina sinalizou que 

haveria a necessidade de incluir a diversidade religiosa, principalmente nas suas versões 

indígenas e afro-americanas, Míguez Bonino (2003, 106) entende que um dos maiores 

desafios para a teologia protestante na América Latina a ser enfrentado é a “crescente e 

complexa pluralidade religiosa de nossos povos”. Assim como alguns autores do 

movimento ecumênico que constataram esse desafio, mas não desenvolveram algo nessa 

direção, Míguez Bonino não trabalhou uma teologia das religiões a partir da sua reflexão 

trinitária. Ainda assim, o teólogo de tradição metodista reconheceu a necessidade de que 

algo precisaria ser feito nesse sentido. Entendemos que uma TEOPELAR é bem vinda 

nesse cenário. 

 A visão trinitária moltmanniana, como já acentuamos, recai na dimensão de 

abertura da trindade, ou seja, a relação pericorética é marcada por uma abertura e esta 

abertura se dá “na prodigalidade do amor que proporciona às criaturas o espaço para 

viverem a sua vitalidade e o espaço aberto para o seu desenvolvimento” (MOLTMANN, 

2004, p. 268). Nesse sentido, a imagem de um Deus autoritário, soberano, monárquico, 
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não cabe na percepção trinitária da pericorese. Antes, “no plano pericorético, portanto, 

não há na trindade nenhuma primazia de uma pessoa sobre a outra, nem a do Pai. Nele a 

trindade é uma comunhão não hierárquica” (MOLTMANN, 2004, p. 264). Luiz Carlos 

Susin (2009, p. 49) comentando a reflexão de Moltmann sobre a trindade, ressalta que 

“no atual momento do cristianismo, há uma crescente disposição para compreender 

trinitariamente a revelação e a salvação do mundo, o que significa um distanciamento de 

um monoteísmo autoritário de soberania e hierarquias humilhantes com consequências 

sociais, políticas e eclesiásticas”. Sabemos que na América Latina, essa imagem de Deus 

(monoteísmo estrito), funcionou como uma poderosa arma de guerra, espoliação e 

silenciamento de culturas. Reinou na América Latina um “Deus como rei, chefe dos 

exércitos, conquistador, enfim, imagens favorecidas por um contexto patriarcal que 

legitima o autoritarismo, o escravismo, o racismo, o sexismo. Tal modelo permitiu a 

implantação de uma política colonialista nos últimos cinco séculos” (BARROS; 

TOMITA, 2006, p. 104). É dentro desse contexto destacado por Marcelo Barros e Luiza 

Tomita, que segue fazendo suas vítimas, que a imagem de um Deus uno-trino tem força 

semântica, como uma singular metáfora para se questionar as estruturas de poder e do 

saber. A metáfora de um Deus uno-trino como plural e comunitário favorece “uma leitura 

ecumênica do cristianismo como uma leitura mais positiva da pluralidade religiosa” 

(SUSIN, 2009, p. 49).129 

 O questionamento dessa imagem androcêntrica de Deus vem sendo feito pela 

teologia feminista. Não por acaso que a trindade tem ocupado um lugar de destaque na 

reflexão teológica da teologia feminista. A desconstrução dessa imagem patriarcal e 

masculinizada de Deus, principalmente na América Latina, tem favorecido a perspectiva 

plural do cristianismo, bem como auxiliado a entender as demais tradições religiosas com 

suas culturas inerentes, uma vez que foram, sistematicamente, marginalizadas quando no 

projeto colonial. Moltmann, parece ser um dos poucos teólogos a dialogar com a teologia 

feminista, assumindo criticamente suas percepções teológicas. O seu interesse pela 

                                                            
129 “Em Deus se encontra a alteridade: a pluralidade e a pericorese trinitária. Deus é um Deus aberto, e toda 
a revelação e toda expressão concreta da revelação está ‘em aberto’, e ganha novidade quando traz a marca 
do Deus vivo. A Trindade não é nem um politeísmo que daria numa pluralidade conflitiva ou indiferente, 
nem um monoteísmo que tenderia à intolerância e à discriminação, ao etnocentrismo e ao purismo. A 
revelação trinitária decorre do primado da alteridade, da palavra, do novum em Deus. A Trindade é 
pluralismo não-indiferente, convidativo. A Trindade mesma é o ‘cânone último’ para o diálogo com o outro 
e para o diálogo de culturas” (SUSIN, 1991, p. 187-188).  
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teologia feminista se deve, em grande parte, como ele mesmo já admitiu, a influência da 

sua falecida esposa, Elisabeth Moltmann-Wendel.130  

A teologia feminista, como bem acentua Lynne Faber Lorenzen (2002, p. 95), é 

uma “reação à visão patriarcal da teologia tradicional”. Uma teologia tradicional onde a 

figura de Deus Pai “foi identificada com o Senhor feudal ou com o César imperial que 

governa por meio de ordens e para quem o poder enquanto controle é o atributo mais 

importante” (LORENZEN, 2002, p. 101). Vem daí a concepção do “Todo-poderoso”. 

Para Moltmann (2004, p. 245), “a miséria do Deus-Senhor masculino consiste em que ele 

não tem nome e é solitário, pois ele deve ser ‘absoluto’. Ele é designado de ‘o Todo-

poderoso’ e ‘o Senhor’ apenas por causa das suas funções. Quem é ele em si mesmo 

permanece incógnito, e não é possível dizer se ele é bom ou mau”. A trindade, por outro 

lado, tem a capacidade de “desenvolver uma linguagem que evite tanto imagens de poder 

como de masculinidade” (LORENZEN, 2002, p. 107).  

A trindade constitui como um principal elemento teológico para a teologia 

feminista. A desconstrução de uma figura patriarcal e autoritária de Deus é possível 

quando acentuada a perspectiva trinitária de Deus. Com isso, a dimensão plural é 

enfatizada e o desmonte da imagem de um Deus autocentrado em si mesmo como alguém 

que promove e legitima o poder masculino, ganha força. Isso é muito claro em Moltmann 

(2004, p. 246): “A superação teológica do monoteísmo patriarcal está contida na doutrina 

cristã da trindade”. É dentro dessa percepção de que a trindade é uma metáfora 

significativa para destronar imagens autoritárias e masculinizadas de Deus, que Ivone 

Gebara e Kwok Pui-Lan trabalham. Para Gebara (1994, p. 16), a linguagem sobre Deus 

precisa mudar, porque afinal de contas “somos nós que afirmamos uma imagem de Deus 

guerreiro e vingador ou uma imagem de Deus terno e compassivo”. É nesse sentido que 

a trindade ganha contornos significativos quando na formulação de uma imagem de Deus 

no plural. Assim como a experiência humana é plural com a Transcendência, a trindade 

consegue capturar isso como uma linguagem que carrega a multiplicidade e a unidade 

(GEBARA, 1994, p. 31). A linguagem trinitária, portanto, tem essa dinâmica metafórica, 

porque “a pluralidade que nos constitui como grupo humano é trindade, ou seja, é 

expressão simbólica dessa realidade múltipla e una” (GEBARA, 1994, p. 45). Uma 

                                                            
130 “Não fui até a teologia feminista; ela veio até mim por intermédio das descobertas da minha mulher 
Elisabeth Moltmann-Wendel. Fui puxado para dentro dela e, em decorrência disso, experimentei em mim 
mesmo transformações surpreendentes” (MOLTMANN, 2004, p. 226-227).  
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TEOPELAR tem na trindade a sua principal categoria teológica, uma vez que representa 

muito bem as relações humanas e o distanciamento de um Deus absoluto. Seguindo 

Gebara (1994, p. 47-48), “afirmar a trindade como símbolo de nossa existência, ao mesmo 

tempo múltipla e una, é permitir que os diferentes grupos humanos, as diferentes 

experiências místicas possam encontrar-se”.  

Nessa busca por razões teológicas que acentuam o plural, que Kwok Pui-Lan 

desenvolveu o termo polidoxia para tratar da pluralidade religiosa. Com o termo, Pui-Lan 

(2015, p. 74) quer “captar a ideia de que os cristãos não têm o monopólio da revelação de 

Deus, e que a divindade deveria ser compreendida em termos de multiplicidade”. A fim 

de aprimorar essa percepção de polidoxia, Pui-Lan (2015, p. 75), recorre à trindade: “A 

polidoxia inspira-se também no pensamento trinitário contemporâneo, que acentua a 

mutualidade e a relação do Deus Triúno”. Para Pui-Lan (2015, p. 75), a trindade é fonte 

para a diversidade de expressões religiosas, porque “a polidoxia ressalta a pluralidade 

dentro da [própria] tradição cristã”. Com a polidoxia, o espaço para o diálogo está aberto, 

uma vez que a “polidoxia privilegia a diversidade das tradições religiosas e culturais do 

mundo, e vê tal diversidade como uma bênção, não como uma maldição” (PUI-LAN, 

2015, p. 78).  

Diante de um quadro de pluralidade religiosa, a religião, mesmo que não exerça a 

primazia nas relações sociais e políticas, ainda assim tem o seu lugar na configuração 

social. Uma TEOPELAR quer acentuar a categoria teológica da trindade como metáfora 

da pluralidade, da igualdade na diferença, da diversidade na unidade. A trindade a partir 

da sua dimensão pericorética, quer acentuar as relações comunitárias das pessoas da 

trindade, dando, assim, condição semântica para a formulação de uma teologia das 

religiões que privilegie as relações humanas, marcadas pela diversidade cultural e 

religiosa. É dentro desse aspecto teológico, que enxergamos a trindade como parâmetro 

teológico na configuração de uma TEOPELAR. Ainda que o “mundo seja pensado e 

construa-se muito mais em função da ciência e da economia e a religião esteja de tal forma 

fragmentada, que praticamente não se pode mais empregar o termo no singular” 

(CATÃO, 2000, p. 64), a religião ainda tem o seu dinamismo na realidade social. A partir 

de uma leitura de mundo onde as relações humanas são marcadas pelo consumo e a 

religião, quando alinhada a projetos hegemônicos, servindo para promover ainda mais 

esse comportamento, ainda assim “há um consenso generalizado em torno da importância 

da atitude e da prática religiosas, vinculadas ao respeito à vida, à preservação do meio 
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ambiente, à elaboração de uma ética social na vida social e pessoal” (CATÃO, 2000, p. 

64). A trindade é a categoria teológica que melhor dialoga com essa realidade. Diante do 

incontestável pluralismo religioso, a “comunidade trinitária apresenta elementos 

importantes que podem abrir possibilidade dialógica entre diferentes percepções 

religiosas” (BARROS; GASS, 2015, p. 41). A nossa ênfase não se dá na perspectiva 

dogmática da trindade, nem mesmo quando Moltmann se propõe e discutir sobre isso, 

mas antes a nossa ênfase se dá nas relações comunitárias da trindade que “comporta 

diferenças, pressupõe abertura relacional e, ao mesmo tempo, preserva distinções ‘onde 

um não é o outro’, mas ninguém se afirma em exclusão do outro” (BARROS; GASS, 

2015, p. 41). Portanto, uma TEOPELAR tem na trindade, e sua dimensão social, o 

principal elemento. Por entender que essa categoria teológica abriga elementos 

metafóricos que possibilita uma linguagem semântica que acolhe a dimensão plural, a 

multiplicidade, a unidade na diferença, a abertura para o diálogo e a incidência social e 

política, o principal aspecto teológico de uma TEOPELAR se dá na perspectiva trinitária. 

A perspectiva trinitária nos ajuda a pensar a dimensão comunitária e plural do 

Deus uno-trino, uma metáfora que nos fornece uma narrativa teológica de acolhimento, 

de relações entre iguais e diferentes. O diálogo inter-religioso é parte dessa configuração, 

uma vez que a trindade carrega uma simbólica “da riqueza inesgotável e da universalidade 

múltipla que caracteriza a vida” (GEBARA, 1994, p. 21). Além disso, “a superação 

teológica do monoteísmo patriarcal está contida na doutrina cristã da trindade” 

(MOLTMANN, 2004, p. 246). Esses aspectos da trindade tem uma forte incidência 

social, daí a trindade ser um programa social. Por isso, a trindade é a comunicação de um 

“Deus cheio de relações, comunitário, unificador. O seu ser não é onipotência, mas amor” 

(MOLTMANN, 2004, p. 246). O diálogo, portanto, faz parte da dimensão trinitária, uma 

vez que o Deus uno-trino se dá em relações comunitárias. A realidade comunitária do 

Deus uno-trino não se dá “só nas alturas do céu acima de nós e não só nas profundezas 

do ser dentro de nós, mas também na comunhão entre nós, seres humanos, e entre todas 

as criaturas” (MOLTMANN, 2004, p. 246).  

 Com a dimensão dialógica, entendemos que é preciso levantar alguns pontos que 

envolvem a América Latina e a colonização, bem como a noção de missão. No intuito de 

promover uma TEOPELAR, concebemos ser importante priorizar algumas questões 

prementes na América Latina como a promoção dos direitos humanos, bem como um 

olhar mais atento à religiosidade ameríndia como principal ponto de interlocução para 
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uma TEOPELAR a partir da interculturalidade como análise e comportamento. Esse 

itinerário tem como principal foco a promoção da vida, marca do que é ser ecumênico. 

Assim, uma teologia das religiões prioriza as tradições religiosas e o diálogo inter-

religioso, que tenha em comum a “solidariedade, nas experiências de comunhão e de 

conhecimento mútuo, nos processos de humanização e de busca da paz e da justiça” 

(RIBEIRO, 2014, p. 141). É nesse sentido, que compartilhamos do anseio em ter nas 

religiões e suas tradições, a possibilidade do diálogo. A nossa proposta se dá a partir do 

legado do movimento ecumênico, uma vez que é preciso e necessário, em tempo de 

intolerância e desrespeito à dignidade humana, “uma atenção especial à articulação entre 

a capacidade de diálogo dos grupos religiosos e os desafios em torno da defesa dos 

direitos humanos, pressupondo que a espiritualidade ecumênica requer visão dialógica” 

(RIBEIRO, 2014, p. 148). 

 

4.2. TEOPELAR: uma perspectiva crítica e teológica  

Com a catequização dos povos subjugados da 
América, também o cristianismo europeu 

assumiu a dominação do mundo. O que motivou 
os conquistadores da América a realizar seus 

grandes feitos e suas grandes barbaridades 
foram “Deus e ouro” 

(Jürgen Moltmann) 
 

 O processo de colonização é tido como um ato, em si, de extrema violência.131 A 

subalternidade, a violação cultural e religiosa, estão presentes no contexto da conquista. 

E mesmo um Bartolomeu de Las Casas, com uma certa empatia pelos índios, pensou, 

agiu e protestou como um colonizador. Quando Tzvetan Todorov (2011, p. 245) faz uma 

leitura da conquista da América Latina, não poupa críticas à Las Casas e sua visão 

religiosa colonizadora: “Las Casas ama os índios. E é cristão [...]. Será que é possível 

amar realmente alguém ignorando sua identidade, vendo, em lugar dessa identidade, uma 

projeção de si mesmo ou de seu ideal? [...] Não se corre o risco de querer transformar o 

outro em nome de si mesmo?”. A teologia desenvolvida quando da conquista, foi marcada 

pela perspectiva eurocêntrica, uma visão de mundo eugênica, onde o discurso civilizador 

                                                            
131 “A dizimação da população em setenta milhões de pessoas em setenta anos pode ser considerada, mesmo 
sem ‘lenda negra’, como o ‘maior genocídio’ da história da humanidade. As razões já foram mencionadas: 
submissão, escravização, conversão e varíola” (MOLTMANN, 2004, p. 193).  
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estava de mãos dadas com a religião cristã ocidentalizada e a espada. Não obstante a isso, 

o ouro constava como prioridade da conquista: “Que nosso Senhor me ajude, em sua 

misericórdia, a descobrir este ouro” (TODOROV, 2011, p. 10). Assim orava Colombo.132 

A carta de Pero Vaz de Caminha, apressadamente, julga que os índios são 

inocentes e que logo seriam cristãos. Essa conclusão se dá “porque eles não têm nem 

entendem em nenhuma crença” (WIRTH, 2009, p. 19). O que se confirmou ser uma 

falácia, porque não demorou muito para que as primeiras missões cristãs percebessem 

“que os índios não só tinham suas crenças, ao contrário do que se pensava Caminha, como 

também não estavam dispostos a abrir mão delas facilmente” (WIRTH, 2009, p. 19). O 

processo missionário-teológico, tanto católico quanto protestante, em períodos históricos 

distintos, não levou em consideração a complexidade cultural dos povos latino-

americanos. Evangelizou colonizando e colonizou violentando, em nome de um Cristo 

guerreiro que já havia lutado em outra frente de batalha, as Cruzadas. O ouro que 

Colombo encontrasse, seria fundamental para a conquista da Terra Santa (TODOROV, 

2011, p. 13-14). Esse tipo de comportamento é legitimado por uma teologia eurocêntrica, 

ou seja, há um discurso teológico que justifica a conquista, a “guerra justa” e a missão 

aos “gentios”, esses entendidos como “controlados” pelos demônios. Por essa e outras 

razões, a religião é um pressuposto importante para se pensar a colonialidade: “A religião 

tem o papel de base para a conquista, pois todos os conquistadores alegam que conquistam 

novas terras para ganhar mais almas para Deus” (KARNAL, 2010, p. 27). 

Como nova perspectiva cultural, os estudos pós-coloniais133 se configuram como 

uma chave de leitura da colonialidade, principalmente na formulação de epistemologias 

                                                            
132 “A avidez por ouro e sua maneira de falar de Deus fizeram parecer aos indígenas que, para os 
conquistadores, Deus e ouro seriam sinônimos. ‘O ouro é o Deus dos cristãos. Afundemos todo ele no mar, 
para que nos deixem em paz’, disse um cacique” (MOLTMANN, 2004, p. 192). 
133 Por “pós-colonial”, acompanhamos Stuart Hall: “O ‘colonialismo’ se refere a um momento histórico 
específico [...]; mas sempre foi também uma forma de encenar ou narrar a história, e seu valor descritivo 
sempre foi estruturado no interior de um paradigma teórico e definidor distinto. A própria sucessão de 
termos que foram cunhados para se referir a esse processo – colonização, imperialismo, neocolonial, 
dependência, Terceiro Mundo – demonstra a intensidade com a qual uma importante bagagem política, 
conceitual e epistemológica estava atrelada a cada um desses termos descritivos aparentemente inocentes; 
em suma, a intensidade com que cada um deve ser compreendido discursivamente. Decerto, a distinção 
crítica que se tenta fazer aqui entre ‘poder’ e ‘conhecimento’ é exatamente o que o discurso ‘pós-colonial’ 
(ou então, aquilo que discursivamente, o pensamento sobre o ‘colonial’ e o ‘pós-colonial’) tem deslocado. 
Com a ‘colonização’ e, consequentemente, com o ‘pós-colonial’, nos situamos irrevogavelmente dentro de 
um campo de forças de poder-saber. É justamente a distinção falsa e impeditiva entre colonização enquanto 
sistema de governo, poder e exploração e colonização enquanto sistema de conhecimento e representação 
que está sendo recusado. Uma vez que as relações que caracterizaram o ‘colonial’ não mais ocupam o 
mesmo lugar ou a mesma posição relativa, podemos não somente nos opor a elas mas também criticar, 
desconstruir e tentar ‘ir além’ delas” (HALL, 2013, p. 130). 
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descentralizadas do centro detentor do conhecimento, o europeu. Assim, os estudos pós-

coloniais fornecem importantes ferramentas hermenêuticas para se pensar os aspectos 

religioso-teológico. A concepção pós/descolonial se dá a partir da tomada de consciência 

de uma condição de subalternidade epistemológica. Com isso, foi possível fazer algumas 

distinções nos termos para se entender o lugar (político, social e, principalmente, 

geográfico) de onde está se falando. Enquanto colonialismo se refere à dominação 

político-econômica de alguns povos sobre outros; a colonialidade se refere à permanência 

do imaginário colonial. Colonialismo é anterior à colonialidade, mas o segundo é a 

tentativa da perpetuação do primeiro (SILVA, 2012, p. 118). Aníbal Quijano (2010, p. 

84) esclarece os termos: “O colonialismo é, obviamente, mais antigo, enquanto a 

colonialidade tem vindo a provar, nos últimos 500 anos, ser mais profunda e duradoura 

que o colonialismo. Mas foi, sem dúvida, engendrada dentro daquele [...]”. Outro autor, 

Homi Bhabha, formula uma percepção crítica do que seja o processo pós-colonial. Para 

ele, é um exercício de intervenção que se faz a partir de discursos e práticas sancionadas 

ideologicamente, que procura, assim, dar uma conotação de “normalidade” para ideias e 

comportamentos tidos como hegemônicos. Com isso, as leituras pós-coloniais “formulam 

suas revisões críticas em torno de questões de diferença cultural, autoridade social e 

discriminação política a fim de revelar os momentos antagônicos e ambivalentes” 

(BHABHA, 2014, p. 275). Seguindo aqui Walter D. Mignolo, esses momentos 

antagônicos e ambivalentes do qual Bhabha fala, se deu de maneira sistemática no 

continente, mas, de maneira peremptória, na própria constituição do ser histórico dos 

povos latino-americanos. Os resultados da colonização, antes fosse apenas o escopo 

material, tratou de invisibilizar a formatação cultural dos povos, sua língua, mitos e 

narrativas sociais. Assim sintetiza o autor:  

 
A colonização do ser consiste nada menos que gerar a ideia de que certos 
povos não formam parte da história, de que não são seres. Assim, 
enterrados debaixo da história europeia do descobrimento estão as 
histórias, as experiências e os relatos conceituais silenciados dos que 
ficaram de fora da categoria de seres humanos, de atores históricos e de 
entes racionais (MIGNOLO, 2007, p. 30). 
 

  Ampliando um pouco mais essa avaliação de Mignolo, o fator “religião” é 

imprescindível nesse processo colonizador, ainda mais quando há o reconhecimento de 

que o “aparato militar do Estado e o entusiasmo de catequização foram tamanhos”, 

fazendo com que houvesse “o maior esforço de conversão registrado na história” 
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(KARNAL, 2010, p. 28). O projeto de encobrimento do Outro, como elaborou Enrique 

Dussel,134 se deu na tarefa indelével de encobrir os sinais históricos do colonizado, 

passando, de maneira acentuada, pela questão religiosa.  

 Tendo como ponto de partida essas questões, nos propomos a pensar alguns traços 

da teologia do colonizador e os desafios que daí decorrem para quando pensamos em uma 

teologia pós/descolonial.135 Nessa tentativa, temos como campo metodológico a 

perspectiva dos estudos pós-coloniais em alguns autores. De uma maneira geral, os 

aportes teóricos que procuram pensar o aspecto religioso e, de maneira mais específica, o 

discurso teológico. Essa possibilidade se dá, quando há um questionamento legítimo dos 

“fundamentos teóricos dos estudos de religião”. Nesse sentido, questionam-se os métodos 

e as abordagens dos estudos de religião, uma vez que tais métodos são “cativos de 

epistemologias eurocêntricas, defensoras de um suposto conhecimento universal” 

(WIRTH, 2013, p. 130). Aqui precisa residir uma reflexão crítica, ainda mais quando é 

perceptível abordagens teológicas que insistem em reproduzir “processos de 

subalternização, ocultamento e controle dos saberes religiosos dos povos colonizados 

pela expansão colonial, através de categorias como primitivas, irracionais, mágicas [ou] 

pré-científicas” (WIRTH, 2013, p. 130). Essas categorias da qual Lauri Wirth pontua, são 

utilizadas, ainda que com outros termos, para qualificar e legitimar o projeto 

evangelizador na América Latina na sua função castradora das expressões religiosas dos 

povos colonizados. Ainda que a pluralidade religiosa se constitua como um fator 

incontestável, a noção de missão e tarefa missionária ainda se dá a partir de uma certa 

universalidade do cristianismo com um discurso teológico marcado por características 

absolutas, inviabilizando, assim, o diálogo inter-religioso.  

José María Vigil (2006, p. 44), diz que o primeiro catecismo que se tem 

conhecimento na América Latina foi escrito por Pedro Córdoba, entre 1510 e 1521. Nesse 

catecismo, os nativos ficam conhecendo dois caminhos, do céu e do inferno. No céu estão 

                                                            
134 “De todas as maneiras, esse Outro na foi ‘descoberto’ como Outro, mas foi ‘encoberto’ como ‘o mesmo’ 
que a Europa era desde sempre. De maneira que em 1492 será o momento do ‘nascimento’ da Modernidade 
como conceito, a ‘origem’ de um ‘mito’ de violência sacrifical muito particular e, ao mesmo tempo, um 
processo de ‘em-cobrimento’ do não europeu” (DUSSEL, 1994, p. 10).  
135 Estamos cientes da discussão que se tem entre os termos “pós-colonial” e “decolonial” (CUNHA, 2017, 
p. 55-86). Não querendo entrar em uma discussão quanto aos termos e a tentativa que os mesmos têm em 
querer abarcar a realidade complexa e dinâmica do processo de descolonialidade, acompanhamos Juan José 
Tamayo (2017, p. 66) na sua definição de teologia pós-colonial: “Dentro das teologias emergentes há que 
situar as pós-coloniais, que se caracterizam pela desconstrução dos paradigmas religioso-epistemológicos 
coloniais e a recuperação do pluriverso cultural, ético, religioso e epistemológico das tradições religiosas e 
culturais e das experiências de vida das comunidades originárias”.   



177 
 

todos que se converteram à fé cristã; no inferno estão “todos os que dentre vós morreram, 

todos os vossos antepassados: pais, mães, avós, parentes e quantos existiram e passaram 

por esta vida; e para lá ireis também vós, se não se fizerem amigos de Deus e não se 

batizarem e se tornarem cristãos”. A teologia colonial, foi promovida na América Latina 

com esse tom bélico e intransigente. Com Máximo Flores, do Movimento Índio de 

Kollasuyo, quando da visita do Papa João Paulo II ao Peru em 1985, temos um relato da 

brutalidade teológica desenvolvida no processo de colonização:   

 
Nós, índios dos Andes e da América, decidimos aproveitar a visita de 
João Paulo II para devolver-lhe a sua Bíblia, porque em cinco séculos ela 
não nos deu nem amor, nem paz, nem justiça. Por favor, tome de novo 
sua Bíblia e devolva-a a nossos opressores, porque eles necessitam de 
seus preceitos morais mais do que nós. Porque desde a chegada de 
Cristóvão Colombo, impôs-se à América pela força uma cultura, uma 
língua, uma religião e valores próprios da Europa. A Bíblia chegou a nós 
como parte do projeto colonial imposto. Ela foi a arma ideológica desse 
assalto colonialista. A espada espanhola, que de dia atacava e assassinava 
o corpo dos índios, de noite se convertia na cruz que atava a alma índia 
(VIGIL, 2006, p. 46). 

 

O discurso teológico que vem nas caravelas desconhece outras expressões de fé. 

Imbuído de uma mentalidade político-católica, Colombo era um homem piedoso e seu 

fervor religioso o animava para perseguir seu objetivo, qual seja: “a vitória universal do 

cristianismo” (TODOROV, 2011, p. 13). Não apenas Colombo, mas os demais 

colonizadores empreendiam suas conquistas tendo como aparato moral, político e “legal” 

a Igreja e seu representante, o Papa. Não por acaso que tanto Espanha quanto Portugal 

“partiam da convicção de que o Papa era o detentor do poder das chaves, ou seja, tinha 

domínio absoluto sobre todo o orbe terrestre e seus habitantes” (DOMEZI, 2015, p. 21). 

Essa noção de conquista, domínio e supremacia política da Igreja, legitimou 

teologicamente a “guerra justa”. A partir disso não era nada estranho Cortês lutar em 

nome de Cristo: “Lutamos pela causa de Cristo, uma vez que adoram os maus demônios, 

em vez do Deus da bondade e onipotente, e fazemos a guerra tanto para castigar aqueles 

que se obstinam em sua pertinácia” (WIRTH, 2009, p. 22). Essa teologia ibérica que 

chega com as caravelas, está marcada por controvérsias e conflitos na Europa, 

principalmente com o Protestantismo incipiente. Assim, há uma teologia (discurso) bélico 

e territorial, em que a tônica estabelecida estava na conquista de “territórios ocupados por 

inimigos da fé e libertação de almas presas nas garras do demônio” (DOMEZI, 2015, p. 

24). Com uma teologia inexorável e irredutível diante de outras expressões religiosas, a 
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conquista “espiritual” da América se deu a partir do silenciamento de símbolos e mitos, 

emudecendo de maneira violenta expressões religiosas e, concomitantemente, 

desconfigurando as religiões do continente e a teologia de uma gente.136 As cerimônias 

religiosas ameríndias já estavam presentes no continente desde o ano 2300 a.C., sendo 

essas expressões religiosas nativas encontradas pelos colonizadores, ainda assim foram 

classificadas como sendo do “demônio” (DOMEZI, 2015, p. 34). Havia civilizações com 

todas as possíveis condições de vida e desenvolvimento. Maria Domezi (2015, p. 34), 

nesse sentido, comenta: “Na época em que a tradição judaico-cristã faz referência a 

Abraão, 1800 a.C., eles já haviam desenvolvido a cerâmica”. O choque cultural entre os 

dois povos foi brutal, é presumível, mas a conquista militar e a legitimidade teológica 

para tal intento, foi desumana. Concordamos com Juan Schobinger (1992, p. 36) quando 

diz: “O choque produzido no século XVI não foi apenas entre culturas externas, ou entre 

raças, ou entre produtos históricos distintos; nem de ‘civilizados’ contra ‘bárbaros’. Foi, 

essencialmente, entre dois estados de consciência”. Ocorre que um dos lados, nesse 

choque, julgava-se preparado para civilizar e conquistar.137  Não obstante a prioridade 

econômica, o interesse religioso estava embutido também. Era uma relação de 

retroalimentação, um não se dava sem o outro. Conquista-se a terra, a alma e as riquezas. 

Dentre esses três, a “alma” foi a mais difícil para o colonizador. A resistência se deu na 

vertente religiosa e foi aí que o poder colonial se viu desafiado, principalmente quando 

há um acolhimento dos elementos do catolicismo, mas, em sequência, há também uma 

ressignificação desses elementos para dentro das religiões e cultos tradicionais, 

favorecendo assim o sincretismo religioso e, com isso, resistindo o domínio teológico do 

colonizador (DOMEZI, 2015, p. 25).  

O Deus-colonizador tem traços do nacionalismo ibérico; a sua face é conhecida 

pela crueldade; o seu humor é medido pelo espólio; a sua fúria é provocada quando em 

seu território há outros deuses; a sua postura habitual para com outras expressões 

religiosas opera a partir da intolerância. Esse processo foi radical e violento. Não apenas 

os corpos foram colonizados, como também “ilhas, montanhas e rios perderam os seus 

nomes indígenas e foram batizados com nomes [...] cristãos” (MOLTMANN, 2004, p. 

                                                            
136 “Na América Latina, a história da colonização foi lida coo uma luta de deuses, na qual as divindades 
indígenas foram derrotadas. Muitos povos colonizados se sentiram traídos por sua divindade e obrigados a 
submeter-se aos deus cruel do conquistador” (BARROS; TOMITA, 2006, p. 116).  
137 “Esse projeto, além da conquista da terra, implicou o controle da subjetividade, da cultura, do 
conhecimento, dos corpos masculinos e femininos e, em especial, da produção de conhecimento dos povos 
colonizados” (SILVA, 2012, p. 116).  



179 
 

188). A religião não apenas determinou o modo como a colonização seguiu seu curso 

legitimado pela narrativa teológica, como também contribuiu para que epidemias e 

doenças, que dizimaram centenas de indígenas, fossem justificadas em “nome de Deus”. 

“É verdade que os conquistadores europeus não estavam conscientes das epidemias que 

traziam consigo, mas interpretavam a morte dos indígenas como ‘castigo de Deus’ sobre 

eles” (MOLTMANN, 2004, p. 191). 

Nos estudos pós-coloniais, a religião deveria ser elemento teórico indissociável, 

mas há teóricos pós-coloniais que não avaliam o fator “religião” como evidente e 

necessário no processo de colonização. Ignorar essa importante face do processo colonial, 

implica em desconsiderar uma parcela significativa da mentalidade colonial, ou seja, a 

matriz religiosa ibérica e suas consequências para os povos colonizados. Por essa razão, 

“o estudo crítico da religião é crucial para investigações pós-coloniais” (RIEGER, 2008, 

p. 100). Assim, o elemento religioso se constitui como uma importante chave de leitura, 

uma vez que “deixar de considerar o elemento religioso seria fechar os olhos para um dos 

motores do colonialismo” (RIEGER, 2008, p. 100). Não se pode ignorar que o elemento 

religioso permeou todo o processo colonizador. Se por um lado, os colonizadores, 

imbuídos de uma ferrenha percepção, “entendiam que suas línguas eram cristãs e 

civilizadas, e que todas as outras eram gentílicas e atrasadas” (DOMEZI, 2015, p. 33), 

desprezando assim a oralidade das línguas ameríndias e considerando-as desprovidas de 

inteligibilidade; por outro lado, a religião dos colonizados foi promotora de civilização, 

portanto, favorecendo a disseminação de um certo conhecimento: “Merece destaque o 

centro religioso de Tiahuanaco, desenvolvido no altiplano que cerca o lago Titicaca, numa 

altura de quase 4 mil metros” (DOMEZI, 2015, p. 34). De acordo com Domezi, esse 

centro religioso “acolhia peregrinações de todas as partes dos Andes e exercia influência 

sobre toda a região” (DOMEZI, 2015, p. 35). 

 Assim, seguimos Joerg Rieger (2008, p. 101) quando alerta para o fato que, ao 

desconsiderar o elemento religioso, perde-se a oportunidade de trabalhar e retrabalhar 

uma parte importante da história colonial, mas também perde-se a oportunidade de 

entender o elemento religioso como foco importante de resistência que, aliás, “continua 

em tempos pós-coloniais”. Mas quando Walter Mignolo (2007, p. 36) elenca os principais 

pontos da lógica do colonialismo, não menciona o elemento religioso como sendo uma. 

Para o teórico pós-colonial, a lógica colonial opera em quatro domínios da experiência 

humana: (i) econômico: apropriação da terra; (ii) político: controle da autoridade; (iii) 
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social: controle do gênero e da sexualidade; (iv) epistêmico e subjetivo: controle do 

conhecimento e da subjetividade. O elemento religioso não conta na lógica colonial 

oferecida por Mignolo, embora, a partir das especificações fornecidas pelo autor, esteja 

intrínseco o elemento religioso quando da captura epistêmica e subjetiva dos povos 

colonizados. A religião é condição necessária na formulação de epistemologias 

pós/descoloniais, quando assume um lugar hermenêutico, com o propósito de dialogar 

com os saberes locais, sendo esses saberes “os verdadeiros fornecedores da matéria-prima 

para a elaboração teórica” (WIRTH, 2013, p. 133).  

“O colonialismo proclamou Deus do lado do sistema colonial e do colonizador” 

(RIEGER, 2008, p. 101). Essa assertiva de Rieger vem dominando grande parte do 

discurso teológico produzido na América Latina, até o momento, por setores notadamente 

conservadores do cristianismo, tanto católico quanto protestante. Essa postura se dá de 

maneira tão entranhada que há quem pense que o cristianismo não é uma religião, 

portanto, não pode ser colocado em debate ou paridade com outras religiões por não se 

tratar, de fato, de uma religião, mas da perfeita e absoluta “revelação” de Deus,  que, por 

necessidade salvífica, precisava entrar na história, mas não faz parte da história. 

Até o momento, é perceptível uma construção teológica onde há um claro 

comportamento exclusivista e intolerante para com as demais expressões religiosas, 

perpetuando uma reflexão teológica fomentada no universo moderno-ocidentalizado-

eurocêntrico. A manifestação do sagrado passa, preferencialmente, pelos códigos 

político-morais do cristianismo, que conta, naturalmente, com seus dogmas a fim de 

assegurar o seu caráter hegemônico quando diante de outras expressões de fé.138 A 

teologia que o cristianismo desenvolveu, nas palavras de Raúl Fornet-Betancourt (2007, 

p. 9), se apresentou “como a verdadeira religião cuja pretensão de universalidade está já 

justificada e fundada pelo seu próprio conteúdo como verdade revelada”. Diante disso, é 

fundamental pensar uma teologia que rompa com esse discurso que pretende ser, 

sobrenaturalmente, supra histórico. O entendimento de que apenas uma narrativa religiosa 

seja a primeira e a última a dar conta, de maneira definitiva e completa, do sagrado, além 

de ser retrógrado, não se sustenta quando culturas locais desenvolveram suas narrativas 

                                                            
138 “Não há revelação universal por cima de culturas vivas. A revelação cristã não foge à regra. É uma 
revelação acontecida numa cultura específica, com cânones próprios, que só podem ser detectados nos 
traços culturais de Israel e mais especificamente de Jesus de Nazaré. São estes cânones que, já assegurados 
em seu ‘sucesso’ pela história de Israel e de Jesus, podem ser a contribuição da fé cristã ao diálogo de 
culturas no reconhecimento e no acolhimento da revelação na pluralidade de culturas” (SUSIN, 1991, p. 
188).  
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teológicas e sociais a partir de suas concepções religiosas antes ou até concomitante com 

a historicidade do cristianismo, por exemplo.139 Além disso, o cristianismo, nas suas 

versões católica e protestante na América Latina, não operou de maneira equitativa, 

desconsiderando, no caso protestante, a liberdade de culto e o pleno e irrestrito acesso à 

Deus facultado a todos (sacerdócio universal). Ainda assim, como bem chama atenção 

Rieger (2008, p. 101), não basta, agora, dizer que houve uma inversão do Deus-

colonizador para o Deus-dos-colonizados. Antes, trata-se de fomentar um discurso que 

seja teológico, mas que encontre ressonância nas epistemologias dos povos colonizados. 

Essa tarefa, seguindo ainda Rieger (2008, p. 102), precisa ser pensada e articulada a partir 

das marcas dos povos colonizados. É nesse sentido que há uma profícua discussão quanto 

a construção epistemológica dos povos colonizados.  

Descontruir um discurso teológico de poder e controle, característico das teologias 

coloniais, pode ser o primeiro passo para se pensar uma teologia pós/descolonial no 

contexto latino-americano. Obviamente que esse trabalho não se dá de maneira muito 

fácil, principalmente quando a própria concepção de religião é dada por outra religião, o 

cristianismo. Para exemplificar, colhemos o entendimento de José Comblin (2005, p. 55), 

considerado um teólogo progressista dentro da Igreja Católica. Ele diz: “A verdade da 

religião é o que está mais além da religião: a busca de Jesus Cristo, de Deus, não por meio 

de símbolos e atos simbólicos, senão na realidade da vida”. Comblin parte do pressuposto 

de que a verdade é cognoscível, mas está para além da religião. Assim, Comblin fornece 

um mecanismo de captura das demais expressões religiosas a partir da chave “Jesus 

Cristo” e, ao mesmo tempo, acentua a verdade que reside em um ser histórico que tem, 

naturalmente, geografia, língua e lócus teológico, a Bíblia. O que dá legitimidade para 

uma perspectiva como essa? Ela se sustenta em um discurso com características 

hegemônicas, onde o elemento teológico é concebido a partir de um foco de poder e 

controle, impingindo assim o silenciamento de outras narrativas religiosas. Segundo 

Enrique Dussel (2015, p. 337), esse projeto político-teológico-colonial, contou com uma 

teologia que se apresentou como a única e verdadeira, quando confundiu “a eleição e a 

revelação como privilégio, como propriedade, como desqualificação da pretensão de 

verdade em outras religiões”. Para o historiador do cristianismo, Justo L. González (2011, 

                                                            
139 “De fato, os povos da América têm origem asiática nas suas etnias, culturas, línguas e religiões [...]. A 
chegada dos colonizadores europeus é bem recente em relação a toda essa antiguidade ameríndia. Eles 
encontraram povos urbanos com grandes avanços civilizatórios e constituindo impérios, como os astecas e 
maias, incas, chibchas, além de uma infinidade de povos nômades” (DOMEZI, 2015, p. 32).  
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p. 124), por exemplo, ainda dentro da crítica de Dussel, diz que o erro teológico dos 

colonizadores foi não terem percebido que o “Verbo de Deus já estava presente” entre os 

povos colonizados. Se houvesse essa percepção, segundo o autor, talvez os colonizadores 

teriam agido de maneira diferente e, assim, “estariam dispostos a colocar pessoal nativo 

à frente das igrejas o mais rápido possível” (GONZÁLEZ, 2011, p. 125). Ainda que o 

lampejo de González seja em tom de purismo ideológico a-histórico, a teologia subjacente 

na sua colocação não é diferente de um católico como José Comblin, por exemplo. Com 

isso, reafirmamos que a leitura teológica de uma parcela significativa de teólogos que 

refletem sobre culturas autóctones, filtram a partir de pressupostos coloniais como esses. 

Mesmo alguns missionários, na contemporaneidade, que atuaram em comunidades 

ameríndias, portanto tiveram o devido convívio cultural, a leitura teológica subsequente 

ao convívio está filtrada pelo cristianismo ocidentalizado-colonizador: “Há de se levar 

em conta também que a presença de Deus já está nas culturas por meio da revelação geral” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 42), assim destaca David Mesquiati de Oliveira, missionário entre 

os Quéchuas, nos Andes. O termo que comumente os teólogos estão usando para 

perpetuar esse domínio bíblico-teológico-cultural-colonial é inculturação.140 Com esse 

termo é possível falar da universalidade da “revelação” de Deus. A noção teológica de 

inculturação se dá na ideia de que “cada cultura ‘exprima’ Deus e sua mensagem a partir 

dos modos de ser, de pensar e de se manifestar próprios” (OLIVEIRA, 2011, p. 44). Dito 

de outro modo: o processo de inculturação teológica continua sendo colonial, agora com 

outro nome, uma vez que a cultura dos povos colonizados tem a oportunidade de 

“exprimir” Deus, esse (Deus) com as características do moderno-ocidentalizado, mas a 

partir das suas próprias manifestações, o que, por contradição, não seria possível, 

principalmente a partir do momento da pronúncia “Deus”. Nesse processo de 

inculturação, de acordo com o missionário que conviveu com uma cultura religiosa 

autóctone, “a cultura é aperfeiçoada e o evangelho enriquecido com novas reflexões e 

contribuições de cada cultura” (OLIVEIRA, 2011, p. 44). Ainda que essa perspectiva não 

tenha a intenção colonizadora nos mesmos modus operandi das caravelas, demonstra o 

projeto de poder e controle sobre outros povos, projeto que segue sendo legitimado por 

um discurso teológico no qual a “revelação” judaico-cristã é concebida como um grande 

e poderoso trunfo, perpetuando assim o domínio e a subjugação. 

                                                            
140 “Inculturação significa o movimento que assume as culturas locais e seus valores como o instrumento 
básico e um poderoso meio de apresentar, reformular e viver o cristianismo. Dentro desse processo ocorre 
o diálogo efetivo entre o cristianismo e as culturas locais” (WALIGGO, 2005, p. 651). 
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A revelação que forja a tarefa missionária entre os indígenas ainda nutre essas 

características de “Deus”. O discurso teológico é unívoco, vertical e monoteísta. O Jesus 

de Nazaré, expressão do amor de Javé, tendo casa, geografia, língua e cronologia, é tido 

como o metafísico ser revelador do poder de Deus. A tarefa missionária se faz a partir 

dele, por entender que ele é universal, no sentido de ser pré-existente. Essa teologia 

(cristologia salvacionista), é patente na construção teológica missionária: “É necessário 

comunicar a mensagem de um Jesus universal pré-existente, justamente porque não 

damos por certo que todos estejam captando corretamente a revelação” (OLIVEIRA, 

2017, p. 121). O autor frisa que a necessidade de comunicar a mensagem de Jesus (esse 

sendo universal e pré-existente), se dá porque não está convencido de que a revelação 

está sendo captada corretamente. Nesse sentido, o autor ainda mantém as mesmas 

premissas da teologia colonial, qual seja: é preciso levar a mensagem correta, esses povos 

(no caso dos Quéchuas, por se trata de David M. de Oliveira) ainda não possuem as 

condições necessárias para captar corretamente a revelação de Deus. Como se faz isso? 

Por meio da inculturação da fé (OLIVEIRA, 2017, p. 121). Ainda que o autor admite que 

isso “não quer dizer que antes dos missionários a salvação de Jesus não lhes podiam 

alcançar”, reitera que a revelação “dá-se de modo pleno em Jesus. Por isso é preciso 

conhecê-lo” (OLIVEIRA, 2017, p. 121). O discurso teológico está tão imbrincado com a 

presunção da revelação de maneira universal em Jesus Cristo, que não é possível nem 

mesmo atentar para as configurações da própria percepção da revelação que o 

cristianismo tem, assim como nas demais religiões. Ainda que os critérios para se pensar 

no diálogo inter-religioso estejam sendo debatidos, há um certo acordo em torno de 

algumas questões que envolvem a revelação no cristianismo como também nas demais 

religiões. Ocorre que a leitura teológica estruturada a partir do Ocidente – influenciada 

pela filosofia grega, por isso se trata de Θεός – não atenta, num primeiro momento, de 

que as demais religiões, na falta de uma outra nomenclatura, possuem teologia, portanto 

nutrem nas suas expressões religiosas a percepção da revelação: “Uma vez que temos 

diferentes teologias que emanam de diferentes povos e culturas, podemos esperar 

diferenças na forma em que as revelações divinas são expressas” (BALASURIYA, 2006, 

p. 26). Essa constatação precisa estar sendo contemplada em teologias descoloniais, do 

contrário será a reprodução do mesmo modus operandi de teologias enrijecidas e 

desconectadas da realidade cultural e social de uma gente. Antes é preciso reafirmar: 

“Não há revelação universal por cima de culturas vivas. A revelação cristã não foge à 

regra” (SUSIN, 1991, p. 188). Ainda assim, parece ser possível constatar que em algumas 
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leituras teológicas, o cristianismo não participa, assim como as demais religiões, da 

mesma condição histórica no que se refere à revelação. Assim como outras religiões com 

os seus códigos, o cristianismo “é uma revelação acontecida numa cultura específica, com 

cânones próprios, que só podem ser detectados nos traços culturais de Israel e mais 

especificamente de Jesus de Nazaré” (SUSIN, 1991, p. 188). O discurso universalizante 

de uma teologia monolítica não cabe em um contexto onde a pluralidade não é apenas um 

fato, mas um desafio ao diálogo.  

A missão entre os indígenas precisa ser reconsiderada em suas dimensões 

culturais, teológicas e político-sociais. Por outro lado, a experiência religiosa dos povos 

indígenas contribui, a partir da concepção sinérgica da vida e sua complexidade, com o 

cristianismo ocidentalizado que separou a vida social, política, ambiental e religiosa, 

compartimentando todas elas em lugares específicos, não se encontrando nas demandas 

da vida em sociedade. Se antes a evangelização funcionou como meio civilizatório entre 

esses povos, ao que parece o trabalho missionário se inverteu. São os indígenas, com sua 

teologia da terra e do bem viver, que precisam evangelizar, a começar pelo “conceito” de 

Deus, que a cultura ocidentalizada forjou uma imagem de “Deus Todo-poderoso” 

desprovido de comunhão e pluralidade. 

 
Um desafio implícito que os povos indígenas apresentam às culturas 
ocidentais cristãs de origem europeia é a revisão do conceito de Deus 
como Senhor. Deus não é aquele que manda, como os senhores que 
conhecemos, mas é aquele que acompanha o seu povo oprimido no 
caminho da superação de suas mazelas (TREIN, 2015, p. 36).  

 

Essa imagem de um “Deus-colonizador” precisa começar a ser superada a partir 

de uma linguagem teológica sobre Deus que assegure a sua pluralidade, diversidade, 

demonstrando, assim, que o Deus uno-trino agrega essas dimensões quando concebido 

como trindade, ou seja, a coexistência é comunitária e o monoteísmo estrito não se 

coaduna com a natureza trinitária. Em relação aos povos originários e suas expressões 

religiosas, é importante acentuar a condição primeira de percepção com o sagrado e suas 

manifestações na cultura, nos ritos e na própria teologia. Leonardo Boff (1990, p. 80) 

ficou conhecido por popularizar uma máxima: “O Deus-Trindade chega sempre antes que 

o missionário”. Essa compreensão teológica do Deus uno-trino como o primeiro 

missionário, ainda preserva uma concepção teológica colonial, principalmente quando se 

postula que “o primeiro missionário e evangelizador é o próprio Deus-Trindade” (BOFF, 
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1990, p. 80). A questão está nessa compreensão, qual seja, a de que o Deus cristão sempre 

chega primeiro, ou seja, ele já está lá, mas ainda não foi “descoberto” pelos ameríndios. 

Por isso, Moltmann (2004, p. 195) entende que os índios tem um caminho aberto, uma 

vez que “estão despertando e se libertando de fato”. Nesse sentido, os povos indígenas 

podem rememorar suas tradições e retomar suas crenças na promoção da própria 

libertação de discursos teológicos autoritários. Assim, Moltmann (2004, p. 195) conclui: 

“Ainda necessitam de uma teologia cristã ou se irão procurar sua libertação nas suas 

antigas religiões”. Parece que esse seria o caso, uma teologia ameríndia que resgatasse na 

própria tradição caminhos de integração com a cultura, o modo social e a natureza. 

 

4.3. TEOPELAR: uma perspectiva missionária e pós/descolonial 

Até o presente, a ideia que fazíamos de missão era 
expandir o império cristão, a civilização cristã ou os 

valores religiosos ocidentais. Até agora conhecíamos a 
missão como disseminação e transplante da igreja, que 

garante a salvação eterna. Até agora conhecíamos a 
missão como comunicar a própria decisão de fé e as 

experiências próprias de conversão 
(Jürgen Moltmann) 

 

O paradigma missionário centrado na colonialidade, vem sendo questionado e 

revisitado criticamente. Missiólogos e pesquisadores, estão cada vez mais afinados no 

mesmo tom, qual seja, que não é mais possível promover um projeto missionário de 

encobrimento do outro. Se antes a relação missão e colonização foi preponderante, agora 

é possível falar em missão e descolonização. Essa perspectiva em missiologia foi 

possível, dentre outros fatores, aos estudos pós-coloniais, como já sinalizamos. Com uma 

nova perspectiva cultural emergente, percebeu-se a necessidade de avançar na 

descolonialidade de mentes como ponto de partida para se pensar na missão dentro desse 

novo contexto cultural e teológico.141 A partir disso, “a missão precisa ser pensada dentro 

desse projeto mais amplo de repensar-nos e de repensar o mundo em que vivemos, 

superando a mentalidade colonial que nos habita e que deixou suas marcas profundas na 

reflexão teológica” (SILVA, 2012, p. 118). O desafio da tarefa missionária está lançado, 

(primeiro) quando se procura repensar o conceito de missão a partir da descolonialidade, 

                                                            
141 “O giro descolonial resume sua crítica às dinâmicas sócio-políticas coloniais ainda presentes no mundo 
globalizado colocando em evidência a existência da seguinte tríade: colonialidade do ser, colonialidade do 
poder e colonialidade do saber” (PANOTTO, 2019, p. 41).  
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mas também (segundo) quando a pluralidade religiosa se constitui como um fato 

incontestável. Um ponto é admitir que o conceito de missão não cabe mais a partir do 

projeto colonizador; outra questão, diferente, no nosso entender, é questionar o lugar da 

missão diante do pluralismo religioso. É possível, ainda, pensar em missão, em sua 

vertente evangelizadora, depois de admitir que o colonialismo impregnou com o seu ethos 

o modo de ser cristão na América Latina? Não sendo mais possível essa perspectiva de 

missão, a segunda questão, que envolve o pluralismo religioso, se faz ainda mais 

premente: “O que pode significar a missão quando estamos convencidos de que Deus se 

revela de múltiplas formas nas diferentes religiões?” (SILVA, 2012, p. 120).  

Diante do quadro, seria possível haver missão quando se reconhece o pluralismo 

religioso como um fato e, portanto, as religiões, naturalmente, tendo seus meios e códigos 

que correspondem a fé de uma gente? É mesmo plausível reivindicar a revelação do Deus 

de Israel que foi ocidentalizado a uma gente que entende haver uma plena conexão entre 

a vida e a natureza, como é o caso da população indígena, por exemplo? Quais os projetos 

missionários levariam em consideração a herança teológica de uma gente que, mesmo 

vilipendiada, preservou suas tradições e raízes na ancestralidade do seu povo? Uma outra 

questão, se dá no aspecto ético. O que ocorreria com projetos missionários quando diante 

do infanticídio praticado por motivação religiosa? Qual seria a postura diante de violações 

da dignidade humana em nome da crença religiosa? São questões difíceis de equacionar, 

mas desafiantes quanto ao diálogo. 

Admitir o pluralismo religioso e, concomitantemente, a tarefa missionária, torna-

se em árdua equação para teólogos pluralistas. Elencaremos algumas e suas respectivas 

ênfases quanto a relação pluralismo religioso e missão (a tarefa missionária).  

José María Vigil (2006, p. 402), insiste que não houve uma “clara distinção entre 

verdade salvadora e roupagem cultural judaico-cristã ocidental em que esta verdade se 

expressa”. Propagar a vontade salvífica de Deus é, portanto, anunciar uma determinada 

cultura, povo e língua. Por essa razão, Vigil (2006, p. 402) é enfático: “A convicção de 

que Deus quer que todos os humanos cheguem ao conhecimento da verdade (nossa!) foi 

uma arma sumamente perigosa nas mãos do Ocidente nesses vintes séculos de história”. 

Por meio da força bélica, e com a ajuda tecnológica da época e a convicção teológica de 

que “do Senhor é a terra e tudo que nela há”, produziu-se genocídio e pilhou-se riquezas 

de povos conquistados. Com isso, é possível entender que esse processo foi gestado por 

equívocos teológicos, principalmente quanto a figura de Jesus de Nazaré, interpretado 
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como mandatário a partir de motivações questionáveis (VIGIL, 2006, p. 404). Admitir o 

pluralismo religioso não apenas como um fato, mas como um direito, implica em repensar 

a missão. Para Vigil (2006, p. 411), um primeiro passo importante é não encarar “o lugar 

do destinatário como um ‘vazio soteriológico’, um lugar abandonado pela mão de Deus, 

um povo marginalizado do carinho de Deus”. Quando o projeto missionário não se torna 

em agente de conversão, ou seja, quando o principal objetivo da missão não é a conversão 

do outro ao cristianismo, a perspectiva da missão precisa ser alocada em outra plataforma. 

Para Vigil (2006, p. 412), a missão, dentro de uma teologia missionária que tenha como 

base o pluralismo religioso, não pretende converter o outro, antes “os conteúdos sejam 

colocados de tal forma que a conversão seja sempre exceção, e que, em todo caso, seja 

possível a conversão em qualquer das direções. Que como norma, não espere mais 

conversões ao cristianismo do que aquelas possíveis também no sentido contrário”. Nesse 

sentido, para alguns, a missão não teria propósito algum. Seria uma conversa de bons 

amigos sem a pretensão de converter o outro à verdade absoluta. Vigil não formula um 

programa missionário dentro das suas perspectivas quanto ao caráter da missão. Apenas 

certifica-se de que o modelo missionário foi alterado com o advento do paradigma 

pluralista. Assim, está aberto o futuro da missão, uma vez que “o futuro já não é a missão 

clássica, a conquista espiritual ou domínio do mundo por parte de uma instituição 

eclesiástica, a submissão de todas as almas a Cristo ou o triunfo da religião cristã sobre 

todas as religiões da terra” (VIGIL, 2006, p. 417).  

Paul Knitter também se preocupa com a missão a partir do paradigma pluralista. 

Como católico, assim como Vigil, há uma preocupação com os documentos da Igreja e 

as orientações do Magistério. Teólogos católicos que lidam com o pluralismo religioso, 

precisam fazer um excessivo esforço para conjugar problemas prementes no campo 

teológico e a demanda plural com o direcionamento oficial da Igreja.142 No tema missão, 

isso é algo notório. Knitter (2007, p. 102) recorre aos documentos da Igreja, para dizer 

que há a possibilidade, nas entrelinhas, de que “os missionários devem não só proclamar 

e ensinar, mas também ouvir e aprender”. Para Knitter (2007, p. 103-104), o desafio é 

dialogar enquanto se faz missão, em outras palavras, a missão é o diálogo. Sendo a 

missão, a partir do paradigma pluralista, uma condição para o diálogo, ou seja, a missão 

                                                            
142 Os principais documentos da Igreja que tratam do tema são: Redemptoris Missio de 1990 (RM) e Diálogo 
e Anúncio de 1991 (DA). Além do Concílio Vaticano II (1962-1965) e seus avanços no Diálogo Inter-
religioso. Para uma análise de ambos os documentos, ver: TEIXEIRA, 1995, p. 138-179; DUPUIS, 1999, 
p. 489-509.  
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não se dá mais em pretensões de superioridade do cristianismo em relação às demais 

religiões, Knitter (2007, p. 104) pergunta: “Mas, se a finalidade última do trabalho 

missionário, de acordo com o paradigma pluralista, já não é mais estabelecer a Igreja 

cristã como revelação e religião superior e definitiva sobre todas as outras, qual é então 

esta finalidade?”. É uma boa pergunta, principalmente quando se está tratando com um 

ramo do cristianismo que participou ativamente de projetos de conquista com o lema da 

fé. A resposta que Knitter dá a essa pergunta é dupla. Para ele a missão tem um caráter 

ad extra e ad intra. No primeiro aspecto, há a dimensão reinocêntrica. Fazer missão é 

fazer valer os valores do reino de Deus. Nesse sentido, o projeto missionário é o mesmo 

de Jesus de Nazaré, ou seja, “o fim que proporciona o foco e a norma para todo o trabalho 

missionário é o mesmo fim que era o foco e a norma da missão e do ministério de Jesus: 

a Basileia tou Theou” (KNITTER, 2007, p. 104-105). Quando há pessoas de diferentes 

religiões imbuídas do mesmo projeto de Jesus de Nazaré, o reino de Deus, há diálogo no 

entender de Knitter. Para ele, “a finalidade primária da missão-como-diálogo cristã: 

empenhar outras religiões, e qualquer pessoa que estiver interessada, no tipo de diálogo 

que promova aquilo que os cristãos simbolizam como a Basileia” (KNITTER, 2007, p. 

106). Em outras palavras, o diálogo só é possível quando todos estão envolvidos na 

missão de levar adiante o reino de Deus, uma noção cristã. Diante disso, no nosso 

entender, não há diálogo estritamente, mas sim missão com a chancela do diálogo, quando 

o real objetivo é a conversão do outro: “Desejamos que a informação se infiltre, convença 

e ilumine a mente e o coração do parceiro de diálogo. Desejamos que o parceiro veja e 

sinta e seja movido pela verdade que anima nossa vida. Num sentido amplo, mas também 

profundo, isto é conversão” (KNITTER, 2007, p. 107). Trata-se de diálogo quando se 

pretende convencer o outro de que há uma verdade correta, enquanto a do outro é mera 

especulação? Para Knitter, fazer missão é sinônimo de conversão do outro, embora de 

livre vontade, de que o reino de Deus é a expressão máxima da vontade de Deus e levar 

adiante os valores do reino de Deus é missão, com a prerrogativa do diálogo.  

Outro teólogo de tradição católica que se dedica a pensar a missão a partir do 

paradigma pluralista, é Faustino Teixeira. Tanto Knitter quanto Teixeira, partem dos 

documentos já mencionados (RM e DA). Esses documentos constituem a base, com certas 

ambiguidades, da relação pluralismo religioso e missão. Teixeira explora essas 

possibilidades na sua profícua produção dentro da temática “Teologia das Religiões”. 

Quando está lidando com os referidos documentos da Igreja, o autor não os trata de 
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maneira acrítica: “Num tempo marcado pela dinâmica do pluralismo religioso e pelo 

desafio imprescindível do diálogo, determinados documentos emitidos pelo Magistério 

eclesiástico acabam provocando perplexidade ou dúvidas com respeito às reais intenções 

de abertura anunciadas pela Igreja Católica” (TEIXEIRA, 2014, p. 137). Ainda com 

“perplexidade ou dúvidas”, Teixeira trata o tema da missão a partir dos documentos – 

algo que os teólogos católicos não podem ignorar, mas interpretar. A perspectiva dos 

documentos, como vimos em Knitter, está na dimensão reinocêntrica, ou seja, o reino de 

Deus como abertura e condição para se pensar a missão e o respectivo diálogo. Teixeira 

(1995, p. 225) procura, de certa maneira, interpretar os documentos de modo positivo, 

mesmo admitindo problemas: “A história da salvação não se inicia com a chegada do 

agente evangelizador, como se entre os povos não evangelizados houvesse simplesmente 

uma ‘ânsia’ da verdade de Deus, depois respondida pelo entusiasmo do missionário”. A 

missão se dá como testemunho em favor do reino (TEIXEIRA, 1995, p. 224). Nesse 

sentido, “a missão evangelizadora da Igreja não consiste tanto em levar, necessariamente, 

à conversão e ao batismo, mas sobretudo ao testemunho vivo do reino de Deus, que brilha 

para além de suas fronteiras” (TEIXEIRA, 1995, p. 226). Mesmo com uma declaração 

como essa, Teixeira recorre ao documento Diálogo e Missão para enfatizar que o agente 

da conversão é o Espírito Santo sendo, portanto, “o cristão [um] simples instrumento e 

colaborador de Deus” (TEIXEIRA, 1995, p. 226) nesse processo. De qualquer modo, o 

diálogo se dá a partir da prerrogativa cristã, com seus códigos e categorias teológicas. 

Ocorre que, ao que parece, o reino de Deus não é uma perspectiva ad intra para a Igreja 

perceber a emergência de uma postura dialógica em que os valores do reino de Deus, 

expressos nos evangelhos, sejam a real inciativa para o diálogo com o outro, 

independentemente do pressuposto conversão. Tanto para Knitter quanto para Teixeira, a 

categoria reino de Deus se dá na sua dimensão ad extra, ou seja, é algo que a Igreja leva 

para fora, portanto, o pressuposto para a tarefa missionária, em um contexto de pluralismo 

religioso, é o reino de Deus, conceito que foi, até recentemente, identificado de diferentes 

maneiras, mais ainda pesa uma ideia de que reino de Deus e Igreja são sinônimos, ou seja, 

ainda é frequente uma conotação de que esse aspecto teológico, reino de Deus, abriga 

uma noção dominadora e legitimadora quanto aos avanços da Igreja no âmbito das 

religiões, mas, também, político.143 Assim, reino de Deus não se constitui como um 

projeto em que a Igreja está em coparticipação com o proclamador do reino, Jesus de 

                                                            
143 Quem fornece um estudo desse aspecto é Jacques Dupuis (2004, p. 249-253), quando trata da “História 
recente das relações entre Igreja e Reino de Deus”.  
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Nazaré, mas sim, como portadora dele, reino de Deus, principalmente quando esse reino 

é possível quando há conversão ao cristianismo. Em outro momento, Teixeira (2014, p. 

139) sinalizou algo assim quando tratou da figura de Jesus, a missão e o diálogo inter-

religioso: “Ganha aqui centralidade o estilo de vida de Jesus, o seu ideal, o sentido de sua 

existência, os valores que marcaram o seu projeto de vida voltado para o reino de Deus”. 

Uma vez essa concepção da figura de Jesus e sua relação com o reino de Deus for viável, 

caberia a pergunta se a conversão, como entendida nos documentos da Igreja, dentro de 

um horizonte onde a missão se dá a partir do diálogo inter-religioso, seria ainda o 

objetivo? Se a Igreja é coparticipante e não portadora do reino de Deus, a conversão teria 

ainda lugar? Teixeira (2014, p. 139) parece ir nessa direção, embora não diga com todas 

as palavras: “É dando testemunho dos valores do reino com o seu ser e agir que a Igreja 

traduz fidelidade ao seguimento de Jesus e consegue confirmar sua credibilidade no 

tempo atual”.  

Ainda dentro da percepção de teólogos católicos quanto ao tema pluralismo 

religioso e missão, o nome de Claude Geffré merece destaque. Falecido em 2017, Geffré 

deixou suas marcas como um dos principais teólogos a pensar o diálogo inter-religioso e 

fincar algumas bases para uma Teologia das Religiões. Quando trata da relação missão e 

pluralismo religioso, Geffré é cauteloso com a sua tradição. No seu entender, “o diálogo 

já é uma forma essencial de missão” (GEFFRÉ, 2013, p. 299). Ele admite essa 

possibilidade por estar cônscio de que “a missão como proclamação e apelo à conversão, 

se tornou muito difícil, até mesmo impossível” (GEFFRÉ, 2013, p. 299). Ainda assim, 

Geffré (2013, p. 299) não vê problema com a ideia de se fazer missão: “Penso que a 

missão da Igreja não perdeu nada de sua urgência e que o diálogo inter-religioso, fundado 

num maior otimismo quanto às possibilidades de salvação fora da Igreja, em nada 

compromete o sentido mais tradicional da missão”. E como se daria isso? Como teólogo 

católico, Geffré não poderia ignorar os documentos da Igreja que tratam do tema (RM e 

DA). É com base neles que o autor procura elaborar uma ideia de missão dentro do 

paradigma do pluralismo religioso. Aliás, para Geffré (1993, p. 65), “o pluralismo 

religioso permanece um destino histórico permitido por Deus, cujo significado está oculto 

aos nossos olhos”. Com essa noção de pluralismo religioso, Geffré (2013, p. 313) não 

fala em conversão, mas sim em diálogo de salvação, ou seja, há um “esforço, na fidelidade 

à sua própria verdade, para celebrar uma verdade que ultrapassa os limites e as 

incompatibilidades de cada tradição religiosa”. Ao que parece, a preocupação de Geffré 
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se dá na possibilidade concreta do diálogo. Para ele não há diálogo quando o objetivo é 

proselitista. Quando em diálogo com outra tradição religiosa, o missionário também 

recebe algo. Dito de outro modo, o missionário “não está na situação de alguém que dá 

tudo a quem não tem nada. Ele também recebe, descobre de novo a sua identidade cristã 

quando é interpelado por outras religiões” (GEFFRÉ, 2013, p. 313). Mesmo admitindo 

que a missão se dá no diálogo inter-religioso, Geffré (2013, p. 314) não vê dificuldade 

alguma em dizer que, num primeiro momento da missão, não há necessidade de “fazer 

menção do acontecimento Jesus Cristo”, mas depois é preciso anunciar Jesus. Para Geffré, 

a abertura para o diálogo inter-religioso se dá em missão, mas uma vez em diálogo é 

necessário estabelecer as condições do cristianismo e sua dimensão cristocêntrica, tendo 

o reino de Deus como fundamento. Mesmo assim, Geffré (2013, p. 314) resume o real 

teor da missão que se dá no diálogo: 

 
Pode-se, num primeiro tempo, anunciar o Reino de Deus e o apelo à 
conversão para nele entrar, sem ainda fazer menção do acontecimento 
Jesus Cristo. Mas, depois de ter manifestado, por palavras e atos, o Reino 
que vem, deve-se anunciar Jesus Cristo, que, na sua total humanidade, 
inaugurou o Reino de Deus e nos revelou a verdadeira face de Deus. 
Finalmente, deve-se levar a descobrir o mistério da Igreja como o lugar 
onde Deus vem ao encontro dos homens e como resultado final da busca 
da Realidade última já em processo no seio de outra religião. 

 

Parece que Geffré não pensa em nada diferente do que já foi colocado pela Igreja 

e seus documentos que tratam da missão e sua relação com o diálogo inter-religioso. 

Ainda que se afirme que o diálogo é uma forma de missão, Geffré não articula algo além 

dos documentos da Igreja, assim como os demais teólogos de tradição católica 

mencionados aqui. O que ele faz, e nos soa como algo articulado previamente, é entrar 

no diálogo com o objetivo de fazer missão e, quando estabelecido alguns caminhos para 

a conversação, deixar os principais dogmas da Igreja bem claros e as condições para a sua 

aceitação. 

 Aparentemente, os teólogos de tradição católica elencados até aqui, não parecem 

ter divergências quando tratam do pluralismo religioso e sua relação com a missão. Os 

documentos da Igreja sobre o tema, se constituem como base para o fazer teológico, não 

havendo, ao que parece, nenhuma possibilidade de dissonância com a postura e orientação 

oficial da Igreja por parte dos intérpretes. Enquanto um procura atenuar a tarefa 

missionária, alegando que o modelo de missão centrado na conversão não é mais possível 
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a partir do paradigma do pluralismo religioso (Vigil); outro delineia as possibilidades para 

o diálogo, mas deixa claro que a conversão é algo desejável (Knitter); mesmo havendo a 

necessidade de se pautar a missão a partir da figura de Jesus de Nazaré (Teixeira), ainda 

é patente a ideia de que, no fim mesmo, as categorias teológicas da Igreja precisam 

prevalecer, uma vez que a Igreja ainda detém a primazia diante das religiões (Geffré). 

Haveria outras possibilidades para essa relação missão e pluralismo religioso? 

Havendo, como se daria isso? A nosso ver, teólogos de tradição protestante podem 

contribuir para essa equação por terem outra perspectiva, ou seja, uma perspectiva que 

difere dos teólogos católicos, que precisam olhar nos documentos da Igreja e interpretá-

los para fechar alguns fios soltos. Os teólogos protestantes que procuram pensar a 

temática da Teologia das Religiões e seus temas correlatos como pluralismo religioso, 

diálogo inter-religioso e missão, operam em plataformas teológicas diferentes, a começar 

pelo lugar de onde está se falando.  

 A percepção que se tem da realidade missionária latino-americana é que, mesmo 

com algumas tentativas de “latino-americanização” de algumas práticas das igrejas, “a 

compreensão de missão ainda é limitada ao projeto expansionista proselitista (construção 

de novas igrejas) e à pregação do abandono do catolicismo para adesão à fé protestante” 

(RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 190). Em termos gerais, as dificuldades que o universo 

católico tem com a missão quando lida a partir do pluralismo religioso, não é muito 

diferente do universo protestante, que precisou buscar a sua legitimação diante do grupo 

majoritário (católico) fazendo deste um “inimigo a ser combatido”. Com isso, houve uma 

“desconexão com o jeito de ser e de viver da população e um fechamento às demandas 

sociais e culturais” (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 190). Este cenário, favoreceu a 

diversidade de perspectivas em termos missionários, uma vez que a natureza protestante 

abriga uma pluralidade evidente por não ter, dentre outros fatores, um ponto fixo, embora 

tenham, praticamente, a mesma linguagem, mais ainda assim, polissêmica e 

dissonante.144 Com esse quadro plural não é possível fixar um ponto comum aos 

protestantes, ou seja, a tradição protestante permite olhar diferentes perspectivas, 

focando, assim, em questões e ênfases (teológica, política, econômica e social) que para 

um determinado grupo é importante, mas para outro não é. Com isso, é possível haver 

grupos que nutrem uma leitura literalista da Bíblia e tornam o proselitismo a sua principal 

bandeira, levando adiante uma versão do evangelho mais fechado, fundamentalista e 

                                                            
144 Um texto que procura dar conta da diversidade e ênfases dos missionários, ver: CALDAS, 2001.  
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autoritário quando em missão. Por outro lado, há grupos que são considerados 

progressistas e nutrem uma leitura do evangelho primando pela liberdade, a justiça e os 

valores do reino de Deus de maneira incisiva, fazendo da postura ecumênica a principal 

bandeira. É a partir desse segmento que estamos propondo uma TEOPELAR. Para esse 

grupo, por exemplo, a visão de que o cristianismo deveria ser expandido para grupos 

indígenas ou comunidades afro-latinas, é descartada (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 197). 

Antes, a leitura que se faz do cristianismo é de que ele “precisa ser vivido entre essas 

populações, que carecem de solidariedade, respeito e tolerância – e aqui o critério ético é 

a vida” (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 197). 

A tarefa missionária constitui-se inerente à natureza do cristianismo, ou seja, a 

missão está na vocação do cristianismo e dela, a missão, o cristianismo não pode abrir 

mão, sendo algo intrínseco à sua identidade. Naturalmente que essa assertiva traz 

implicações e ambiguidades. As versões católica e protestante do cristianismo, estão 

diretamente ligadas ao movimento missionário em diversos lugares do mundo. Na 

América Latina, conhecemos como esse processo se deu quando os agentes eram 

católicos e protestantes.145 Processo esse que deixou marcas na história latino-americana 

e, como atestam pesquisadores, não se deu de maneira salutar.  

Agora, a discussão quanto à missão passa pelo aspecto positivo da cultura, no 

sentido de levar em consideração a complexidade cultural e suas ramificações, inclusive 

religiosa. Assim, a pergunta que se faz quanto a (in)viabilidade da missão, está permeada 

pelo paradigma do pluralismo religioso e, consequentemente, a possibilidade do diálogo 

inter-religioso. Ainda é possível falar em missão quando se admite que, assim como o 

cristianismo, as demais religiões têm seus códigos de acesso ao sagrado? A resposta a 

essa pergunta precisa levar em consideração alguns elementos, quais sejam: “Religiões 

são caminhos ordinários de salvação dos seus respectivos povos. Culturas e religiões têm 

uma normatividade interna. Nenhuma dessas culturas e religiões, porém, é, por princípio, 

normativa para outras culturas e religiões” (SUESS, 2008, p. 95). Uma vez admitindo 

isso, surgem algumas propostas para essa possível interação do cristianismo – 

culturalmente determinado, ou seja, códigos de acesso ao sagrado mediados pelo contexto 

judaico e helênico, e ocidentalizados com suas diferentes interpretações – com as demais 

culturas e suas respectivas religiões, havendo quem trate a perspectiva da inculturação, 

                                                            
145 Sobre a tarefa missionária protestante na América Latina, ver: PIEDRA, 2006.  
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como faz alguns autores.146 Há quem trate do tema de outra maneira, falando em 

interculturalidade, ou seja, uma “perspectiva da interculturalidade habilita o cristianismo 

para a pluralidade das culturas e das religiões, que o habilita para o exercício plural de 

sua própria memória” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 53). Aqui ocorre um 

movimento de “mão dupla”, quando se “quebra o isolamento produzido por uma 

preocupação excessiva com questões locais e setoriais” (RIBEIRO; CUNHA, 2013, p. 

194). Isso significa, olhar para além das questões menores (locais e setoriais) que 

apequenam projetos maiores, aqueles que envolvem maior integração e reflexão, 

exigindo, portanto, sinergia e comprometimento dos envolvidos. É nesse sentido que 

falamos de diálogo e missão e a busca por pontos comuns a partir da interculturalidade. 

Quando David J. Bosch (2009, p. 576-584) aborda o tema “Diálogo e missão”, ele 

admite tratar de “um mistério”. Entende que a relação entre diálogo e missão, deveria ser 

“um encontro de corações e não de mentes”. Para esse encontro ser possível, Bosch 

destaca algumas perspectivas que serviriam de balizas: (i). Aceitar a coexistência de 

crenças diferentes e fazê-lo de boa vontade, sem relutância; (ii). Um diálogo autêntico 

com compromisso; (iii). O diálogo só é viável se procedermos com a crença de que não 

estamos avançando para um vácuo; (iv). Diálogo e missão só podem se concretizar em 

uma atitude de humildade; (v). Tanto o diálogo quanto a missão deveriam reconhecer que 

as religiões são mundos em si, com seus próprios eixos e estruturas. Essas considerações 

de Bosch, quanto a relação entre diálogo e missão na contemporaneidade, refletem a 

perspectiva protestante acumulada por algumas décadas entre conferências, reflexões e 

práxis missionária. Destacamos aqui a terceira e a quinta perspectiva, por entender que 

ambas contribuem para o que pretendemos, ou seja, a tentativa em articular uma 

concepção de missão que tem no diálogo, per si, o seu principal elemento. Entendemos 

que o diálogo só é plausível quando há um ponto (ou mais) em questão, do contrário está 

se “avançando para um vácuo”. Sendo as religiões “mundos em si, com seus próprios 

eixos e estruturas”, pretendemos fazer uma aproximação entre missão e diálogo sem a 

mediação do conceito de inculturação.147 Mesmo havendo genuína intensão de 

aproximação (inculturação) com o pressuposto do respeito, do diálogo e da alteridade, 

ainda há uma postura teológica e, em algum sentido, arrogante quando parte-se do ponto 

                                                            
146 Aqui estamos pensando em dois textos: MIRANDA, 2001 e TEIXEIRA, 2001, p. 82-94.  
147 Sobre os modelos de “inculturação”, ver: ZWETSCH, 2008, p. 526-527. Um texto que abre esse debate 
a partir de categorias como a “secularização”, ver: AZEVEDO, 1981. 
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de que a cultura do outro se constitui como “alvo” da manifestação de Deus.148 A postura 

missionária que advoga a primazia da manifestação do sagrado na sua tradição de fé num 

primeiro momento, não abriga a dimensão do diálogo de maneira genuína, mesmo que 

ele esteja sendo colocado. Católicos, com os seus documentos oficiais e suas insígnias 

antecipatórias, e protestantes, com sua retórica colonialista e pureza doutrinária, não 

nutrem condições de propor um comportamento missionário a partir de outras bases como 

o diálogo em si. Bosch (2009, p. 584), demonstra sinceridade (proclamação da fé cristã) 

e coerência (o diálogo e a missão), sintetizando a postura do missionário quando diante 

do outro: “Cremos que a fé que professamos é tanto verdadeira quanto justa e deve ser 

proclamada. Não o fazemos, todavia, como juízes ou advogados, mas como testemunhas; 

não como soldados, mas como mensageiros da paz”. 

Seguimos David J. Bosch (2009, p. 28) quando este faz a distinção entre missão 

(no singular) e missões (no plural). Como sinalizamos, o nosso foco está no primeiro 

termo. Missão (missio Dei) se dá com “o envolvimento de Deus no e com o mundo, a 

natureza e atividade de Deus, que compreende tanto a igreja quanto o mundo, e das quais 

a igreja tem o privilégio de participar”. Quando Bosch (2009, p. 29) ressalta o “privilégio 

de participar”, está deixando claro que não cabe à igreja a tutela da missão, antes, a igreja 

“é um sinal no sentido de indicação, símbolo, exemplo ou modelo”. Missão como o 

“envolvimento de Deus no e com o mundo”, entende-se que não há fronteiras fixas para 

tal atividade, sendo assim, a missio Dei não está circunscrita à política, geografia ou 

denominação específica.  

A missão se dá no “envolvimento”. Para que isso seja possível, entendemos que o 

diálogo é o alvo da missão, uma vez que o diálogo conduz o envolvimento entres sujeitos 

de fé ou/e instituições religiosas.  

Para Jürgen Moltmann (2002, p. 28), a missão se dá em relações abertas, ou seja, 

missão não é expandir o “império cristão, a civilização cristã ou os valores religiosos 

ocidentais”. Quando a tarefa missionária da igreja esteve atrelada ao expansionismo, o 

cristianismo ficou marcado por cisões e conflitos. A lógica que Moltmann propõe é outra. 

Para ele, a missão é “o convite ao futuro de Deus e à esperança pela nova criação de todas 

as coisas” (MOLTMANN, 2002, p. 29). Ele aposta de que uma vez seguindo essa 

                                                            
148 “Inculturar, no sentido teológico, vai além da adaptação antropológica e do respeito ao outro. Permite 
que cada cultura exprima Deus e sua mensagem a partir dos modos de ser, pensar e de se manifestar 
próprios. Nesse processo, a cultura é aperfeiçoada e a apropriação do evangelho enriquecida com novas 
reflexões e contribuições de cada cultura” (OLIVEIRA, 2017, p. 160).  
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concepção de missão, ou seja, “quando a paixão pelo futuro de Deus tomar o lugar da 

expansão da Igreja” (MOLTMANN, 2002, p. 29), não haverá mais razões para cismas e 

expansionismo denominacional, uma vez que a premissa será “a esperança do Reino de 

Deus” (MOLTMANN, 2002, p. 29). É bom dizer, que a categoria teológica reino de Deus 

em Moltmann não se dá de maneira ad extra – como nos documentos oficiais da Igreja 

Católica, quando o reino de Deus é algo que se dá para fora, ou seja, é preciso colocá-lo 

em evidência na sociedade por meio do conteúdo doutrinário da Igreja, e essa tarefa se 

faz por meio do diálogo inter-religioso. A concepção de reino de Deus em Moltmann 

(2013, p. 147) se dá de maneira ad intra: “A Igreja deve refletir e representar o reino de 

Cristo em primeiro lugar dentro de si mesma”. A igreja precisa vivenciar os valores do 

reino dentro dela mesma. E como ela faz isso? Quando ela coloca em prática os valores 

do reino de Deus, sendo a manifestação desses valores, primeiramente, para os seus 

membros. Dessa forma, uma igreja que vivencia os valores do reino de Deus, não permite 

posturas racistas e discriminatórias; não abriga dentro de si a distinção de classes; não 

promove um comportamento patriarcal, onde apenas os homens dominam; não coaduna 

com qualquer tipo de nacionalismo; em uma igreja que promove os valores do reino de 

Deus, não há espaço para privilégios de natureza religiosa, política, econômica ou sexual. 

Antes, uma igreja que olha para o reino de Deus, acolhe o outro como pessoa, nas suas 

debilidades e qualidades (MOLTMANN, 2013, p. 147). Sendo assim, essa igreja está apta 

para fazer missão, a partir da sua percepção quanto à natureza do reino de Deus.  

 Essa noção de reino de Deus implica em superar a ideia de que missão se faz com 

o envio de missionários como se eles, somente, fossem os responsáveis pela tarefa 

missionária. No entender de Moltmann isso é um equívoco. Além disso, essa concepção 

de missão, como envio de alguns para determinados lugares com o propósito de 

evangelizar, encontra resistência em diferentes aspectos, não apenas o teológico, como 

também nos estudos culturais. É preciso ir além. Para o autor, missão é participação nos 

sofrimentos do povo e, principalmente, no fomentar a esperança. Essa característica de 

missão se dá no comprometimento e na solidariedade. A missão nunca é um fim em si 

mesma, antes é a promoção do reino de Deus, que não precisa, necessariamente, ser 

mencionado quando em contato com o outro, mas testemunhado. A igreja entende que se 

trata, desde o início, do reino. Nesse sentido, a igreja não é o resultado da missão. Para 

Moltmann “a Igreja existe como uma realidade provisória para servir como meio para a 

vinda do Reino universal de Deus no mundo, ou, dito de outra forma, que a Igreja existe 
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em missão” (BAUCKHAM, 1995, p. 145). A missão é a proclamação de uma esperança 

viva, ativa e apaixonada pelo reino de Deus e seus valores vivenciados por Jesus conforme 

os evangelhos (MOLTMANN, 2000c, p. 143-149). Uma afirmação como essa tem 

implicações sociais, éticas, econômicas e políticas. Antes de ser algo doutrinário, a missão 

é pensada a partir do horizonte do reino de Deus, tendo no seguimento de Jesus a práxis 

do testemunho. Moltmann (2003, p. 342) foca na esperança como principal elemento para 

a práxis enquanto oportunidade de missão: “A práxis da missão transformadora necessita 

de uma certa cosmovisão, de confiança no mundo, de esperança no mundo. Ela busca o 

que é real e objetivamente possível neste mundo, para apoderar-se dele e realizá-lo em 

direção ao futuro prometido de justiça”. Com essa assertiva, Moltmann (2004, p. 29) 

indica as condições para o diálogo, ou seja, ele é necessário “quando surge um conflito 

que ameaça a vida, e cuja solução pacífica deve ser buscada conjuntamente mediante o 

diálogo”. Esse diálogo, quando em missão, se torna proveitoso porque não está se 

“falando sobre nós mesmos ou uns sobre os outros, mas conjuntamente sobre um terceiro 

assunto” (MOLTMANN, 2004, p. 30). Nesse sentido, “a missão qualitativa acontece no 

diálogo” (MOLTMANN, 2013, p. 204).  

 Pontuamos que esse processo de missão a partir da alteridade como pressuposto 

para o diálogo se dá na interculturalidade. Aqui, acolhemos as reflexões de Raúl Fornet-

Betancourt.  

A primeira e principal indicação do autor se dá na questão epistemológica, qual 

seja: “Assumir crítica e conscientemente a evidência de que o ser humano, em nenhum 

nível, tampouco em nível de conhecimento, pode pretender o ser sujeito possuidor de um 

ponto de vista absoluto. Essa pretensão é absurda e contraditória” (FORNET-

BETANCOURT, 2007, p. 12). Parece uma obviedade, mas não é. O cristianismo, como 

religião ocidentalizada, abriga essa pretensão, como já vimos. Parece que o cristianismo 

ocidentalizado ignora aquilo que Fornet-Betancourt (2007, p. 12-13) faz questão de 

acentuar, qual seja, a finitude humana-cultural: “Nenhuma cultura pode pretender ignorar 

essa condição da finitude, e elevar sua tradição, seus sistemas de referências à categoria 

da tradição humana sem mais”. O “sem mais” é a noção da autossuficiência cultural, da 

pretensão do conhecimento absoluto e indivisível. O resultado disso é confundir “o 

universal com a sua própria tradição” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 13). As 

consequências dessa pretensão de universalidade se deu, de maneira brutal, na 

colonização e o cristianismo ocidentalizado é parte disso – a “expansão de um modelo de 
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cristianismo, que é justamente o modelo ocidental; que se leva a cabo, por conseguinte, 

desde uma perspectiva monocultural agressiva” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 

15). Romper com esse modelo é tarefa árdua, ainda mais quando há forças hegemônicas 

que abrigam poder econômico, discurso civilizador e a pretensa legitimidade teológica, 

como foi o cristianismo ocidentalizado e, ainda, perdura a mesma iniciativa em projetos 

missionários. Por essa razão, e antes de qualquer ação, Fornet-Betancourt (2007, p. 38) 

entende que uma das primeiras iniciativas é pedir “permissão” para falar aos povos 

colonizados, uma vez que esses povos foram humilhados e feridos com a arrogância 

ocidental moderna. 

Para que essa aproximação seja feita, o caminho não se dá, tão somente, pela via 

da inculturação. Para o autor, a inculturação é um programa teológico-pastoral que visa 

no esforço de levar a mensagem cristã para todas as culturas e, assim fazendo, conseguir 

expressar a revelação de Cristo nessas culturas, aproveitando todo o bem delas. Ao 

mesmo tempo em que realiza o processo de conversão por meio da evangelização das 

culturas, a experiência cristã melhora com a indicação de que será enriquecida por essas 

culturas também (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 42). Por essa razão que não se fala 

em inculturação, mas sim em interculturalidade. A interculturalidade favorece a 

superação do paradigma eurocêntrico e monocultural, detentor do saber hegemônico. Na 

interculturalidade, o cristianismo tem a possibilidade de superar a pretensão, que é 

cultural, de detentor de absolutos, como a revelação. Com a interculturalidade, abre-se a 

possibilidade de um cristianismo policêntrico; um cristianismo “desatado das amarras de 

sua tradição ocidental” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 31). Nesse sentido, a 

“perspectiva da interculturalidade habilita o cristianismo para a pluralidade das culturas 

e das religiões, que o habilita para o exercício plural de sua própria memória” (FORNET-

BETANCOURT, 2007, p. 53), ou seja, o cristianismo nasceu a partir da dinâmica plural, 

por isso é possível falar em cristianismos, a começar pelo judaico-cristão e o helenista. 

A configuração de uma teologia pós/descolonial se dá a partir de uma 

compreensão de que a origem teológica do cristianismo ocidentalizado não se deu de 

maneira absoluta e intransponível, mas relacional (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 

51). Entendendo-se como relacional e não como absoluto, o cristianismo possibilita uma 

teologia que habilita a pensar a pluralidade das culturas e das religiões (FORNET-

BETANCOURT, 2007, p. 53). Desse modo, uma teologia pós/descolonial estaria mais 

apta a dialogar com as demais expressões religiosas latino-americanas, mas, para isso, é 
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preciso descolonizar a teologia e isso começa quando se situa um novo espaço, onde 

reside um lócus hermenêutico original (DUSSEL, 2015, p. 339).149  

A teologia de corte protestante-evangelical na América Latina, de maneira bem 

específica no Brasil, segue sendo dependente não apenas de metodologias, como também 

de hermenêuticas que desconhecem o modo de vida latino-americano, com suas 

idiossincrasias, conflitos, complexidades e religiosidades. Esse cenário dinâmico e plural, 

comumente, não é levado em consideração com leituras teológicos outsiders à realidade 

dos povos latino-americanos. Agências missionárias entre ameríndios, reproduzem o 

sistema cristianismo-ocidentalizado-colonial. Ainda que o modus operandi não seja, 

agora, por meio da espada, como a teologia colonial que chegou nas caravelas de 

Colombo e Cabral. No momento, as estratégias missionárias, legitimadas por um discurso 

teológico neocolonial de controle e poder sobre os corpos subalternizados, chega por meio 

de uma proposta de inculturação, perpetuando o ideário de supremacia “revelacional”. 

Esse quadro é patente em modelos missionários de conquista e dominação, fomentando 

um discurso teológico a partir de um monoteísmo estrito, marcando as demais culturas e 

tradições religiosas como idolátricas, precisando, portanto, de “salvação”.  

 

4.4. TEOPELAR: uma perspectiva política e social 

Os diversos direitos do [ser humano] 
baseiam-se na dignidade única que possui. 

Direitos humanos é plural; dignidade humana, 
singular. A dignidade humana, portanto, a raiz 

de todos os direitos 
(Jürgen Moltmann) 

 

Quais seriam as bases para o diálogo inter-religioso? Ou seja, é possível haver 

diálogo quando as partes não têm pontos, ainda que divergentes, comuns? Como iniciar 

uma conversa se não há códigos, ainda que distintos, que sejam, minimamente, 

compartilhados? Para Moltmann (1978, p. 86), o ponto fundamental do diálogo inter-

religioso precisa envolver a dignidade humana, ou seja, não havendo o mínimo de 

consenso sobre o ser humano e suas questões, não seria possível o diálogo. Não havendo 

o mínimo de interesse comum em algo colocado, seria possível haver uma plataforma de 

                                                            
149 Por lócus hermenêutico original, Dussel (2015, p. 339) reivindica a necessidade de uma “trans-teologia, 
para além da teologia da cristandade latino-germânica, eurocêntrica e metropolitana que ignorou o mundo 
colonial”.   
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interação e, até mesmo, convergências? Nesse sentido convergem Moltmann, Paulo 

Freire e a teóloga Kwok Pui-Lan, já mencionada. 

Quando Paulo Freire (2011, p. 110) coloca as bases para o diálogo, a principal se 

dá com algo fundamental para a vida, o amor: “Não há diálogo, porém, se não há um 

profundo amor ao mundo e aos homens”. Mesmo que esse seja um elemento de condições 

subjetivas, ele é demonstrado, ou seja, o “fundamento do diálogo, o amor é, também, 

diálogo” (FREIRE, 2011, p. 110). Esse fundamento para o diálogo se dá de maneira 

intensa e aberta, porque “se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, 

não me é possível o diálogo” (FREIRE, 2011, p. 111). O amor não se dá em abstenções, 

antes ele promove a ação, o agir. Noêmia Santos (2012, p. 53), quando estuda o 

pensamento de Paulo Freire, ressalta que para o educador o amor se dá na disposição para 

o outro e essa disposição estabelece uma base comum para o diálogo: “Ao amar, 

acolhemos com mais disposição o que a pessoa amada sugere, embora seja diferente do 

que pensamos. Este sentimento dá condições para as pessoas superarem os conflitos 

gerados no momento do diálogo”. O diálogo, tendo no amor um dos seus fundamentos, 

permite uma postura diante do mundo. O conceito de mundo para Freire, ou a pronúncia 

do mundo, é o ato de recriar, ou seja, se dá na superação de uma “antiga situação criando 

uma nova” (SANTOS, 2012, p. 53). Quando o diálogo seria possível? Quando há amor. 

O Deus uno-trino, é amor. Como bem acentua Moltmann (2004, p. 258), “é só a respeito 

dele que se pode dizer ‘Deus é amor’, pois o amor não é solitário, mas pressupõe 

diferentes, une os diferentes e diferencia os unidos”. À quê esse amor leva? Para Freire, 

leva a uma práxis no mundo. Quando as partes do diálogo agem com autossuficiência, 

não há diálogo; quando uma das partes vê ignorância apenas no outro e não em si mesmo, 

não há diálogo; quando uma das partes não têm humildade para sentar-se com o outro, 

não há diálogo. No diálogo não pode haver um tom arrogante; no diálogo não pode haver 

uma prerrogativa de conhecimento absoluto; no diálogo não pode haver a ligeira 

pretensão de absolutizar uma única linguagem. Diz Freire (2011, p. 113): “Ao fundar-se 

no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal”. Além 

do amor, uma base fundamental para o diálogo, Freire (2011, p. 113) coloca uma outra 

também, a esperança: “Não existe, tampouco, diálogo sem esperança”. Mas essa 

esperança não se dá no imobilismo, na inércia, antes, a esperança é a condição da práxis: 

“Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero” (FREIRE, 2011, 

p. 114). Essas duas bases, uma vez ligadas, amor e esperança, fundamentam o diálogo 



201 
 

para Freire, assim como para Moltmann também em relação à esperança. A esperança, 

em Moltmann, se propõe a relacionar-se e alimentar-se das realidades concretas da vida, 

e essa vida sendo vivida sem opressão, miséria, exploração e alienação. Assim, “pensar 

esperançosamente significa ser capaz de investigar e escolher suas possibilidades. É 

necessária a coragem da esperança para poder saltar e agarrar-se a ela” (MOLTMANN, 

2008, p. 23-24). Ter esperança, implica aprender a dizer sim para o futuro e essa esperança 

no futuro não é um álibi contra o presente, mas uma energia expectante, ativa e ativadora 

da história. 

Pensemos na motivação para o diálogo. Uma vez colocadas as condições e as 

inibições para o diálogo, Freire (2011, p. 114) é taxativo: “Se os sujeitos do diálogo nada 

esperam do seu quefazer, já não pode haver diálogo”. Só pode haver diálogo quando 

sujeitos estão dispostos a dialogar sobre algo em comum, ou seja, só pode haver diálogo 

quando sujeitos nutrem uma inquietação em comum, ainda que sejam em diferentes 

aspectos (FREIRE, 2011, p. 115-116). Mais uma vez o pensamento freiriano se coaduna 

ao moltmanniano. Se não há uma motivação comum para os dialogantes, não será possível 

haver o diálogo. O diálogo, pressupõe uma práxis em conjunto, uma postura crítica diante 

de uma situação que carece de transformação. Se não há essa postura, não há diálogo, 

mas sim antidiálogo (SANTOS, 2012, p. 56), ou seja, uma tentativa de dominação de um 

sobre o outro. Com isso, Freire contribui para o que propomos aqui, porque oferece bases 

para o diálogo (amor e esperança), mas também elemento para que esse diálogo aconteça 

(a práxis diante de algo que precisa ser recriado). 

 A teóloga Kwok Pui-Lan vem acumulando uma profícua produção teológica, 

dedicando-se a pensar a relação entre pluralismo religioso, diálogo inter-religioso, 

globalização e gênero, dentre outros temas emergentes. Pui-Lan coloca a temática do 

diálogo inter-religioso em estreita relação com os principais temas contemporâneos. 

Em certo sentido, entendemos que a reflexão de Pui-Lan agrega a noção de 

diálogo em Freire. Se para o educador brasileiro o diálogo só é possível quando se tem 

um (ou mais) ponto em comum, Pui-Lan (2015, p. 21) entende que o diálogo não precisa, 

necessariamente, embora ele seja importante enquanto cúpula institucional, ser mediado 

por religiões, mas antes por pessoas com suas crenças e tradições. Mesmo considerando 

as contribuições feitas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), como também as 

conferências promovidas pelo protestantismo e o CMI para o tema do diálogo inter-

religioso e sua relação com a tarefa missionária, a autora entende que o diálogo se dá 
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entre pessoas de fé (interfé), e não necessita ter, precisamente, a tutela de uma religião no 

seu sentido institucional: “O diálogo é o encontro entre pessoas de fé viva e não entre o 

cristianismo e outras religiões. Cada um fala como uma pessoa de fé, a partir de profundo 

e firme compromisso com sua fé e tradição” (PUI-LAN, 2015, p. 25). No diálogo interfé 

não se pretende fazer proselitismo, muito menos converter pessoas ao cristianismo 

alegando de que ele, o cristianismo, é superior às outras religiões (PUI-LAN, 2015, p. 

25), antes, “o diálogo ajuda a identificar as preocupações comuns e promove a construção 

de uma humanidade mais ampla” (PUI-LAN, 2015, p. 25). Aqui, é possível, ao que nos 

parece, colocar na mesma mesa Moltmann, Freire e Pui-Lan. O diálogo só é possível, 

com os seus devidos fundamentos (amor e esperança) explicitados por Freire, quando há 

uma clara percepção de que algo precisa ser feito (práxis) e, para isso, há um ponto em 

comum que, embora seja diferente na sua concepção, torna possível o início da conversa. 

“O diálogo de ação acontece quando pessoas e organizações religiosas de diversas 

tradições de crenças colaboram e juntam esforços para tratar de problemas comuns de 

uma comunidade local ou de preocupações mais amplas” (PUI-LAN, 2015, p. 26). Qual 

o sentido do diálogo quando não há um mínimo de consenso quanto ao principal ponto à 

dialogar? Havendo um consenso quanto ao principal ponto a dialogar, o que se pretende 

fazer (práxis) diante de uma situação que espera uma nova pronúncia (Freire)?  

Para Pui-Lan (2015, p. 26), o diálogo pode acontecer a partir de experiências 

espirituais. Essa esfera do diálogo não há tanta dificuldade. O que realmente se torna um 

complicador, é o diálogo em torno de crenças, dogmas e teologias. Essa esfera seria 

possível? Para Pui-Lan (2015, p. 26), essa esfera do diálogo tem sérias dificuldades, uma 

vez que as “tradições diferentes têm suas reivindicações normativas, enquanto doutrinas 

religiosas e dogmas estão entretecidos em molduras culturais específicas e em 

mundividências religiosas”. O diálogo a partir de doutrinas das respectivas religiões, 

parece não ter muito sentido quando há outros temas mais urgentes. Tendo as religiões 

seus códigos de acesso ao sagrado com particularidades, o diálogo se daria em torno de 

pretensões absolutistas quanto ao dogma professado. Além disso, a concepção quanto à 

missão, estaria, novamente, imbuída de autoritarismo cultural. O que Pui-Lan (2015, p. 

32) argumenta, é que há um tema premente que precisa ser mediado por meio do diálogo, 

a construção da paz: “O diálogo interfé deve ser uma força para a construção da paz”. 

Antes do debate teológico ou doutrinário, há temas que precisam, com urgência, de 

atenção. A paz, inevitavelmente, é um desses temas. A construção da paz, como bem 
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lembra Hans Küng (2003, p. 124-127), passa pelas religiões, uma vez que, na sua quase 

totalidade, as religiões buscam meios para a paz, com exceções de extremismos e 

interpretações fundamentalistas. Aqui, dialoga-se para que haja uma busca de meios que 

favoreçam a paz. Isso é possível quando há um ponto em comum para o diálogo, havendo 

esse ponto, há uma missão (práxis), mas antes de um quefazer, a missão é dialogar no 

sentido de encontrar outros pontos comuns. Um termo que Pui-Lan entende ser adequado 

para pensar o diálogo em torno de temas comuns, é a polidoxia, como já demonstramos. 

Com esse termo, a teóloga destaca que “os cristãos não têm monopólio da revelação de 

Deus, e que a divindade deveria ser compreendida em termos de multiplicidade” (PUI-

LAN, 2015, p. 74). Partindo da ideia de polidoxia enquanto patrimônio da verdade e 

manifestação de “deus”, abre-se “mais espaço para o diálogo, visto que alivia a pressão 

de ter de defender a própria identidade singular, uma vez que as fronteiras do eu e da 

própria tradição estão em constante mudança” (PUI-LAN, 2015, p. 81).  

Assim, entendemos que a contribuição de Freire, Pui-Lan e Moltmann ajudam no 

processo de fundamentar o diálogo inter-religioso. Enquanto Freire coloca os alvos e as 

condições que o fundamentam para um possível diálogo, Pui-Lan contribui com uma 

leitura teológica que abdica da pretensão de ser absoluta no discurso sobre Deus 

(polidoxia). Com isso, a proposta da missão se dá no diálogo, primeiramente, uma vez 

nele (no diálogo), só é possível quando há um ou mais temas que lhe seja comum, assim 

como em Moltmann. O diálogo acontece quando há um terceiro ponto que o torne 

possível. Dito de outro modo, não há diálogo quando uma das partes, por exemplo, não 

concebe a dignidade humana como um valor em si. Há questões que são prementes na 

relação entre os seres humanos e estes com a natureza (ecologia). Os problemas e 

dificuldades se multiplicam em todo o mundo. A fome ainda é um problema sério para 

milhares de pessoas; o tema da cidadania continua sendo um grande desafio político, 

inclusive em países democráticos; a perseguição religiosa se dá em diferentes níveis, 

inclusive com a morte; há refugiados enfrentando travessias sem rumo porque seus países 

estão em guerra, mas também, em alguns casos, porque professam outra religião e, por 

este motivo, são massacrados.150 Esses, e outros problemas, afetam a vida de milhões de 

                                                            
150 Todos esses casos são notórios pela grande mídia. Quanto aos refugiados por razão religiosa, estamos 
pensando em quase 50 mil (segundo a ONU) pessoas de tradição mulçumana, conhecidos como rohingya, 
seguindo de Mianmar para Bangladesh, por sofrerem severos ataques por parte do exército em 2018. A 
primeira-ministra do país, Aung San Suu Kyi, ganhadora do Nobel da Paz, recebeu pertinentes críticas por 
não intervir de maneira significativa na situação. Entre os críticos estava Dalai Lama.  
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pessoas. Quando as religiões são provocadas a uma práxis diante de situações como 

essas?  

Entendemos que uma pauta que seja comum às religiões, fomentando assim o 

diálogo entre elas e a possibilidade da missão (missio Dei), seja as questões que envolvem 

os direitos humanos.151 Estamos cientes de que o tema dos direitos humanos é algo recente 

em relação à teologia: “A tese de que humanos possuem certos direitos básicos, 

fundamentais, não é óbvia e nem existiu sempre. Ela é uma criação de religiões universais 

que creem em um Deus transcendente que dá esses direitos a todos os seres humanos, 

independentemente de sua nacionalidade, crença ou condição social” (SUNG, 2017, p. 

235-236). Embora os direitos humanos não sejam “criação de religiões universais”, de 

maneira direta, há uma estreita relação. Essa ideia de que era possível garantir certas 

individualidades, estavam em circulação na Europa, tornando-se em algo palpável em 

1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir desse fato, “o 

reconhecimento dos direitos humanos se expandiu, tanto por meio das constituições de 

quase todos os Estados nacionais quanto por meio de normas internacionais, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas em 1948” 

(NINO, 2011, p. 20). Com certeza, a noção de direitos individuais, constituiu-se como 

um avanço sem precedentes na história humana. Quanto ao seu avanço em termos de 

medidas concretas, indubitavelmente, há sérias dificuldades ainda. De um lado, há uma 

ideia de que cabe ao Estado se esforçar mais a fim de garantir a execução dos direitos 

humanos com eficiência. Por outro lado, não é possível esperar do mercado nenhum alívio 

para aqueles que lutam pela subsistência. Como bem nos lembra Jung Mo Sung (2017), 

a lógica do mercado é a concorrência, ou seja, eliminar aqueles que são incompetentes. 

Portanto, esperar que o mercado resolva essas questões sociais é ilusório. A situação fica 

ainda mais complicada quando há a notória noção de que a política está estritamente 

dependente do mercado. Na contemporaneidade, não está sendo mais possível idealizar a 

política sem a bolsa de valores, as duas coisas andam juntas. Com isso, Boaventura de 

Sousa Santos (2014, p. 15) chama atenção para a diferença entre sujeitos dos direitos 

humanos e discursos dos direitos humanos, ou seja, há mais discurso sobre os direitos 

humanos e muito menos sujeitos alvos dos direitos humanos, uma vez que “os direitos 

humanos servem eficazmente à luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados”. 

As conclusões do autor são pessimistas. O discurso dos direitos humanos foram 

                                                            
151 Para um panorama quanto ao desenvolvimento dos Direitos Humanos, ver: FACCHI, 2011.  
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capturados por forças hegemônicas, cabendo agora fazer um caminho contra-

hegemônico. É nesse sentido que Sousa Santos vê na religião (teologias progressistas) um 

espaço com potencial para contribuir com os direitos humanos, tanto no discurso político-

teológico quanto na práxis. 

Michael Amaladoss (1995, p. 199-218), quando trata da prática do diálogo inter-

religioso, dedica-se a fazer uma relação entre “Religião e direitos humanos”. Como o 

Estado (em menor ou maior grau, dependendo do lugar) apresenta sérias deficiências na 

promoção dos direitos humanos, Amaladoss elenca as dificuldades que as religiões têm 

com a temática dos direitos humanos, mesmo algumas religiões não tratando dessa forma 

a questão, ou seja, como questão de direitos humanos e com essa noção do que seja 

direitos humanos no sentido ocidental, por exemplo. Ainda assim, o autor denuncia de 

que a Igreja Católica, sua tradição de fé, ao longo da história, resistiu a noção dos direitos 

humanos. O hinduísmo ainda está associado à desigualdades sistêmicas, como a divisão 

social baseada em castas. Os confucionistas também têm problemas com isso, quando 

tendem a subordinar o indivíduo ao grupo. O budismo parece estar pouco interessado na 

vida deste mundo e em suas estruturas, embora Dalai Lama seja uma voz audível e 

contestatória. O islã parece ignorar alguns direitos em nome da sharia, onde as mulheres 

sofrem mais com a “lei islâmica” (AMALADOSS, 1995, p. 200). Para o autor, as 

religiões, por estarem presente na vida das pessoas, têm condições de contribuir com o 

avanço dos direitos humanos. Para tanto, é preciso focalizar alguns problemas que são 

evidentes. Dentre eles, as estruturas socioeconômicas existentes. Além disso, as religiões 

devem assumir seu papel, livrando-se da manipulação política, mas não sendo apolítica, 

o que seria impossível no contexto humano (AMALADOSS, 1995, p. 206). Como ressalta 

o autor, “só as religiões [...] podem proporcionar um fundamento último para os valores” 

(AMALADOSS, 1995, p. 210) e esse seria um ponto onde o diálogo teria êxito. Cada 

uma delas detêm um discurso a favor da vida. A rigor, as religiões têm uma antropologia 

otimista, uma ou outra expressão religiosa não valoriza o ser humano na sua dignidade e 

constituição fundamental. Nesse sentido, portanto, como estamos acentuando desde o 

início do nosso trabalho, o critério para o diálogo inter-religioso, no seu aspecto ético, se 

dá a partir do ser humano e suas relações.152 O cristianismo, ainda que tenha uma estreita 

relação com a violência, valoriza a dignidade humana como critério primeiro para a 

                                                            
152 “O respeito frente a outras pessoas não implica, em absoluto, a obrigação de aprovar-lhes os credos. 
Existem deidades terrivelmente ‘desumanas’, deuses opressores [...]. Não há como conferir-lhes o atestado 
da legitimidade” (BRAKEMEIER, 2004, p. 125).   
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relação com Deus por meio do Cristo. Como observa Amaladoss (1995, p. 210), não 

apenas a tradição cristã, mas outras tradições religiosas também nutrem a mesma 

percepção em relação ao ser humano: 

 
A tradição cristã percebe a dignidade humana no ser humano enquanto 
imagem de Deus; os hindus veem-na na identidade não-dual profunda do 
ser humano com a própria Realidade; o islã vê tudo como dádiva divina; 
a jornada que o budismo empreende para o nirvana pondera sobre tudo 
que é relativo e histórico. 

 

 Em síntese, as religiões nutrem um bem viver, ou seja, há nas suas matrizes 

elementos que tratam da dignidade do ser humano e suas relações com o sagrado, com 

outros semelhantes e com a natureza. Agora as condições para que essas religiões 

dialoguem e tratem de temas comuns, não passa, necessariamente, pelo aspecto 

dogmático ou doutrinário das religiões. Para Amaladoss essa discussão não contribuiria. 

O aspecto ético das religiões seria um ponto comum, podendo “haver convergência para 

uma ação comum na defesa de valores humanos e espirituais” (AMALADOSS, 1995, p. 

216). Obviamente as religiões abrigam suas ambiguidades em termos de discurso e 

prática,153 mas, ainda assim, há, nas estruturas religiosas, uma vocação/convocação para 

o acolhimento do humano.  

 “O diálogo inter-religioso deve contemplar as formas de serviço e compaixão com 

o sofrimento humano e as ações e manifestações públicas de protesto e contestação da 

injustiça social” (RIBEIRO, 2016a, p. 22). Em diálogo, as religiões podem promover a 

justiça, mesmo que esse conceito – justiça – não seja comum a todas elas, mas o princípio 

ético do cuidado para com o outro e com o meio ambiente está presente na gênese das 

religiões. A preocupação de Moltmann (2008, p. 37), quando no diálogo inter-religioso, 

se dá nessa direção, no que ele chama de indireto. Assim, o diálogo indireto está centrado 

em “questões políticas, éticas e ecológicas, que tocam todas as pessoas”. Com isso, a 

temática dos direitos humanos ganha significativa importância, por estar em consonância 

com a perspectiva ética das religiões. Aqui, então, é preciso ratificar “um ecumenismo da 

comunidade religiosa, que deve tornar mais fecundo o seu diálogo em vista do sofrimento 

humano” (MOLTMANN, 2016, p. 105). E não apenas humano, como também da 

natureza. Por essa razão que Moltmann (2012, p. 174) vem insistindo em seus últimos 

                                                            
153 Quanto as distâncias entre o discurso e a prática das principais religiões em relação aos Direitos 
Humanos, ver: TAMAYO, 2009, p. 205-274.  
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textos de que há uma necessidade de ampliar a dimensão dos direitos humanos, esses já 

“declarados e reconhecidos universalmente”, para aprofundar a perspectiva da dignidade 

humana, estendendo, assim, para a “dignidade de todas as criaturas”. Não é possível 

conceber a defesa dos direitos humanos se não houver a mesma intensidade na 

preservação e defesa do meio ambiente. Com razão Moltmann (2012, p. 174) acentua: 

“Comunidade da criação sempre é também comunidade de direito”. Uma ética 

ecumênica, tem como princípio orientador os “seguintes termos: por liberdade e justiça; 

por paz e pelo futuro da terra” (MOLTMANN, 2012, p. 176). Assim como os direitos 

humanos está presente na grande maioria das constituições de países democráticos, os 

direitos da natureza devem ser contemplados igualmente: “Os direitos da natureza devem, 

contudo, receber o mesmo status atribuído aos direitos humanos” (MOLTMANN, 2012, 

p. 178). Essa ênfase dos direitos da natureza está tão forte em Moltmann (2004, p. 77-

78), que o autor já sinalizou, em suas reflexões teológicas, uma proposta de teologia das 

religiões que a partir da natureza, formulando, assim, uma “religião da Terra”, ou seja, 

uma articulação entre teologia e ecologia, onde uma “teologia natural” desse lugar para 

uma “teologia da natureza”. 

As demandas por transformações são enormes em um mundo dito globalizado, 

assim como pontua muito bem Pui-Lan. Os atuais conflitos mundiais – imigração, 

terrorismo, economia, minorias – tem sido a pauta dos líderes mundiais, mas os interesses 

particulares de cada país, com certa recorrência, são empecilhos para convergir em temas 

comuns, como o meio ambiente, por exemplo. A COP-21 (Conferência do Clima da 

ONU) que ocorreu em Paris no ano de 2015, alcançou um feito histórico. Pela primeira 

vez quase todos os país se comprometeram em reduzir as emissões de carbono e conter 

os efeitos do aquecimento global. Para chegar a esse feito, a ONU fez um gigantesco 

trabalho de conscientização e reflexão para que o tema ecologia entrasse, de vez, na 

agenda mundial. As religiões contribuíram para isso, principalmente com a conhecida 

Carta da Terra, aprovada no ano de 2000 em Paris depois de oito anos de discussão em 

todos os continentes envolvendo mais de quarenta e seis países e mais de cem mil pessoas 

(BOFF, 2014, p. 167-177).  

No contexto latino-americano os desafios são enormes e prementes. A América 

Latina abriga expressões variadas de experiências religiosas que envolvem religiões de 

matriz africana, bem como indígenas, dentre outros movimentos religiosos autóctones. 

As religiões contribuem no fortalecimento do diálogo inter-religioso e os direitos 
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humanos em torno de temas que articulem a paz, a justiça e a natureza. Sabemos que esse 

mesmo contexto plural favorece, também, integrismo e fundamentalismo. Por isso, é 

necessário discurso e práxis que tenha no seu horizonte leituras que contemplem a 

complexidade da vida e suas demandas, algo bem definido em termos de parâmetros para 

o diálogo inter-religioso, onde a temática dos direitos humanos seja a tônica. Assim, o 

diálogo precisa levar em conta “o valor do humano e da ética social para o diálogo inter-

religioso; as possibilidades de uma unidade aberta, convidativa e integradora no âmbito 

das religiões” (RIBEIRO, 2014, p. 15). No nosso entendimento, não cabem mais posturas 

intolerantes e fechadas em torno de temas e ações que não contribuem para um “outro 

mundo possível”. Serão bem-vindas reflexões que pensem a partir da alteridade, do 

respeito ao diferente, onde o diálogo e a cooperação tenha como ponte (problema) comum 

a “busca da justiça e do bem comum” (RIBEIRO, 2014, p. 16). Se aceitarmos o fato de 

que “as grandes questões que afetam a humanidade e toda a criação requerem, por 

suposto, indicações teológicas consistentes”, uma vez que são grandes e desafiadores os 

temas como a paz e a justiça, “são necessários eixos norteadores para que a reflexão 

teológica possua uma abrangência capaz de ser relevante diante dos desafios que a 

sociedade apresenta” (RIBEIRO, 2014, p. 57). 

 

Considerações parciais  

 A nossa proposta de TEOPELAR está imersa na visão trinitária de Moltmann. Isto 

significa que uma teologia das religiões em perspectiva latino-americana a partir da 

tradição teológica presente no protestantismo ecumênico-progressista, tem na trindade, 

na sua coexistência pericorética, a linguagem metafórica que mais se aproxima de uma 

proposta de TEOPELAR. Com este último capítulo do nosso trabalho, procuramos, 

assim, articular a visão trinitária moltmanniana discutida no capítulo três a partir de 

algumas perspectivas, destacando a dimensão praxiológica de uma TEOPELAR. A 

perspectiva ecumênica e dialógica: uma abertura para as demais expressões religiosas 

com o aporte da ecumenicidade, buscando o diálogo que envolva pontos que sejam 

comuns para o seu estabelecimento; a perspectiva crítica e teológica: uma (re)leitura 

teológica da colonialidade, procurando acentuar a imagem do Deus uno-trino que difere 

do Deus-colonizador; a perspectiva missionária e pós/descolonial: procurando marcar 

uma proposta de missão em que a tônica não esteja no outro e sua conversão prosélita, 

antes em uma dimensão dialógica, valorizando a cultura, religião e teologias elaboradas. 
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Um continente marcado pela evangelização colonial, também é o continente marcado pela 

iniciativa de libertação e diálogo. A perspectiva política e social se dá na dignidade 

humana como fator de aproximação religiosa, tendo nos direitos humanos a plataforma 

para o diálogo e a práxis, incluindo, nesse debate político e social, a ecologia como tema 

imprescindível para todas as criaturas. É dentro dessa percepção que o diálogo inter-

religioso tem como elemento primordial a dignidade da vida.  
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Considerações finais 
UM MANIFESTO POLÍTICO-TEOLÓGICO PARA A 
AMÉRICA LATINA  
 

Na América Latina, a maior 
parte dos pobres são cristãos, sendo 

que muitos são índios e negros 
catolizados à força. Recobrando a sua 

liberdade política e cultural, eles se 
libertarão também do cristianismo na 

forma de igreja e teologia e 
redescobrirão as suas tradições 

culturais e religiosas reprimidas 
(Jürgen Moltmann) 

 

 Nessas considerações finais, não queremos fazer um resumo do que tratamos nos 

quatro capítulos. Em cada capítulo, fizemos um fechamento nas considerações parciais. 

Nesse último momento do nosso trabalho, gostaríamos de reafirmar o propósito do nosso 

tema quando propomos uma teologia das religiões a partir da perspectiva ecumênica 

presente no protestantismo latino-americano. Assim, esperamos que o nosso trabalho 

tenha relevância para o nosso contexto, contribuindo na fomentação de um discurso 

teológico que seja engajado política e socialmente, com uma reflexão que tenha 

incidência efetiva na construção do diálogo em torno da promoção da vida e sua dignidade 

como caminho comum. Por manifesto político-teológico, queremos reafirmar o 

compromisso com as demandas sociais da América Latina, reforçando o lugar da teologia 

como fonte de articulação político-social no espaço público, fornecendo, de alguma 

maneira, elementos teológicos que podem favorecer um discurso teológico preocupado 

com a vida e suas complexidades. Nesse sentido, não se trata de uma “guerra” de 

narrativas entre teologias, progressista e/ou conservadora. Não foi a nossa preocupação 

nesse trabalho. Entendemos que esse “jogo” não contribui para uma reflexão teológica 

que esteja preocupada com as prementes questões que são patentes na América Latina, as 

quais demandam atenção, diálogo e trilhas de esperança e justiça. 

 O nosso continente conta com inúmeros desafios político-sociais. Mesmo depois 

de mais de 500 anos de colonização e neocolonização, a América Latina vem enfrentando 

dificuldades em gerir suas mazelas. A elite política e econômica da América Latina não 

se importa tanto com as questões do continente e de como poderia melhorar a vida do 

nosso povo, antes, os mais ricos, preferem sustentar o sistema financeiro aplicando seus 

recursos nos grandes centros do capitalismo como nos Estados Unidos, por exemplo. 
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Quando favorece oportunidades para desfavorecidos em setores da educação ou da 

economia, espera-se algo em troca, geralmente algo que favoreça o fortalecimento do 

ganhar-mais. No aspecto político, o lobby se constitui uma prática atestada quando no 

trato de interesse político e econômico. O sistema de mercado alimenta a subalternidade 

e a subserviência de povos e governos, dando o nome para isso de globalização.  

 Diante de um quadro assim, procuramos alocar as religiões e suas manifestações 

na América Latina, cientes da dinâmica religiosa que é a marca do continente. 

Como vimos, a secularização contribuiu para que a religião fosse alocada na esfera 

privada das pessoas (capítulo um) e, de alguma maneira, a América Latina não ficou 

totalmente imune aos seus efeitos, mas a laicidade não ganhou a mesma dimensão que 

em alguns países europeus, por exemplo. A religião na América Latina continua 

exercendo um papel importante na configuração política e social. A força hegemônica do 

catolicismo prossegue sendo uma realidade no continente, constituindo uma das poucas 

reservas do catolicismo no mundo, o que faz com que a Igreja Católica mantenha 

estratégias para não ver seu quadro de membros diminuir cada vez mais em decorrência 

da concorrência religiosa no continente. Por outro lado, o protestantismo denominado 

histórico na América Latina segue minoritário e fragmentado em termos político e 

teológico, uma herança das Reformas. Ainda que não tenha um crescimento expressivo 

como é o caso do pentecostalismo, o protestantismo latino-americano não registra 

estagnação. Além disso, setores do protestantismo latino-americano continuam recebendo 

apoio financeiro de instituições paraeclesiásticas dos EUA, além de contar com 

pregadores conhecidos e escritores de teologia que fornecem elementos para que o 

discurso teológico siga dependente de uma teologia importada e os seus principais meios 

narrativos sejam outsiders para a realidade latino-americana. Não por acaso, é possível 

verificar grupos denominados de “neocalvinistas” que são extremante radicais nas redes 

sociais no Brasil, por exemplo. São grupos que defendem uma política econômica liberal, 

além de serem a favor do armamento da população civil. Somando a esse quadro, há o 

segmento do cristianismo latino-americano que mais cresce, o pentecostalismo. Com uma 

teologia de fácil assimilação e sem densidade teórica, no sentido de não terem tanta 

preocupação com a formação teológica e a oratória, como é no protestantismo histórico, 

o pentecostalismo vem registrando um crescimento exponencial entre as camadas mais 

pobres da América Latina. Mesmo tendo maior incidência social, diferente do 

protestantismo histórico que não teve a mesma inciativa entre os pobres, preferindo se 
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radicar em lugares notadamente marcados pela presença da classe média-alta, o 

pentecostalismo, não obstante as criações e experiências brasileiras, segue sendo 

alimentado por uma teologia importada e dependente, na sua grande maioria, do 

pentecostalismo norte-americano que rompeu com todos os projetos político-teológico-

sociais da Rua Azuza, em Los Angeles, onde um pastor negro pentecostal, William 

Seymour, pregava e escrevia abertamente sobre a igualdade entre homens e mulheres, 

denunciando de maneira contundente o racismo sistêmico no país.  

O quadro religioso latino-americano conta ainda com expressões religiosas que 

foram silenciadas quando na colonização. Trata-se da tradições religiosas de povos que 

são originários do continente e que tiveram suas culturas vilipendiadas e suas religiões 

tratadas como “demoníacas” e primitivas. As religiões ameríndias produziram teologia, 

ritos e viviam com uma ética voltada para a terra e o seu alimento, priorizando uma 

profunda conexão entre a vida e a natureza. Quando na colonização, veio também o 

“Deus-colonizador”, um ser que se alimenta do ouro e da desapropriação da terra. Para 

conseguir os seus objetivos, os colonizadores dizimam culturas, impondo por meio da 

espada a “conversão” em nome de um “Deus” ocidentalizado, que se apresenta como um 

soberano monarca. Todo esse processo tem na religião a legitimidade da conquista, da 

espoliação e da “guerra justa”. Ainda que esses povos tenham sido subjugados e suas 

tradições religiosas desprezadas, a resistência foi possível exatamente pelas tradições 

religiosas. Ainda hoje esses povos celebram sua ancestralidade, valorizando seus ritos e 

conduzindo o cotidiano pautado por uma teologia comunitária. Mesmo em contato com 

outras expressões religiosas como foi com o catolicismo, depois com o protestantismo e, 

mais recentemente, com o pentecostalismo, os povos ameríndios desenvolveram uma 

teologia sincrética para que assim pudessem preservar suas tradições religiosas. 

Além dos grupos aqui elencados, há também as religiões de matriz africana que 

foram marginalizadas e sufocadas pela religião hegemônica que se configurou no Brasil, 

por exemplo. Foi por manter suas tradições como principal força de resistência cultural e 

religiosa, que as religiões afro perpetuou suas crenças. Hoje, as religiões de matriz 

africana, que conta com uma diversidade religiosa e cultural em diferentes regiões do 

Brasil, sofrem com a intolerância religiosa tendo, como é o caso do Rio de Janeiro por 

ser mais noticiado, seus espaços sagrados destruídos por criminosos que postulam uma 

“fé” evangélica. Não obstante a esses fatos aterradores, os adeptos das religiões afro-

americanas convivem quase diariamente com o racismo e o preconceito religioso. Há um 
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enorme esforço por parte de representantes de diferentes religiões que buscam maneiras 

para dirimir comportamentos como esses, mas ainda há um longo caminho a percorrer. 

Este quadro sintético nos fornece uma pequena amostra da dinâmica religiosa na 

América Latina. A realidade religiosa latino-americana é muito mais complexa que as 

resumidas linhas aqui. É uma realidade mutante em termos de hibridismo e bricolagens, 

abrigando a confecção de diferentes espiritualidades, favorecendo a dupla pertença como 

também a religião de mercado voltada para o capitalismo e suas ferramentas de marketing 

e comunicação de impacto, atraindo a adesão de pessoas de elevado nível social.  

Os desafios de diálogo e interação entre as religiões são significativos. O 

pluralismo religioso é um fato incontestável e sua sedimentação já está consolidada no 

continente há algum tempo. É dentro desse contexto religioso macro que o protestantismo 

de tendência ecumênico-progressista está inserido e foi com ele que nos ocupamos nesse 

trabalho. O nosso foco foi olhar para esse ramo do protestantismo que conhecemos como 

ecumênico-progressista e propor uma teologia das religiões que tenha a América Latina 

como horizonte. 

A nossa proposta para uma TEOPELAR, tem como base o ramo do protestantismo 

latino-americano que contribuiu na formação da teologia latino-americana da libertação. 

Esse segmento do protestantismo latino-americano, foi gestado no movimento ecumênico 

em uma fase de forte efervescência e desenvolvimento programáico, quando o continente 

buscava sínteses teológicas que dessem conta das demandas políticas e sociais de uma 

gente. Considerando o contexto político de exceção na América Latina, o movimento 

ecumênico somou perdas irreparáveis (capítulo dois), mas ainda assim resiste, como 

grupo minoritário, com força e empenho por ver dias marcados por justiça e paz para o 

continente. Ainda que o movimento ecumênico tenha sido abafado nas instituições 

eclesiásticas e a simples menção da palavra “ecumênico” seja motivo para desconfianças, 

o movimento ecumênico segue o seu caminho pelos sulcos que foram deixados por 

aqueles que marcaram a trilha. Por outro lado, é possível ver um certo tipo de 

“ecumenismo” de cúpula religiosa que se agrupam por interesses comuns. É o tipo de 

“ecumenismo”, por exemplo, que une a bancada evangélica com a bancada dos católicos 

conservadores no Congresso Nacional Brasileiro, uma união meramente fisiológica, onde 

a pauta de trabalho no poder legislativo se dá a partir de questões morais e os problemas 

que demandam políticas públicas são procrastinados. Não é esse o “tipo” de ecumenismo 

que o movimento ecumênico latino-americano fincou estacas, mas sim um ecumenismo 
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que tem na sua primeira definição e preocupação o que seja a oikouméne, ou seja, a casa 

comum de todos. Um ecumênico que acolha as dimensões da vida na sua integralidade. 

É dentro desse espírito ecumênico que nos propomos a pensar uma TEOPELAR. A nossa 

proposta teve como base o salto que não foi dado pelo movimento ecumênico, mas que 

deixou pegadas ao longo da sua trajetória. Dessa forma, entendemos que uma teologia 

das religiões a partir do protestantismo latino-americano se faz tendo o movimento 

ecumênico como estrato. Ainda que o movimento ecumênico tenha sinalizado quanto a 

necessidade de reflexão com e a partir das expressões religiosas no continente, isso não 

aconteceu de uma forma expressiva. O contrário se deu na tradição católica, que depois 

do Concílio Vaticano II, produziu intensa e profícua discussão, não isenta de limitações 

e críticas, em torno das religiões, favorecendo, assim, para que a temática da Teologia das 

Religiões ganhasse notoriedade, principalmente entre os protestantes. É dentro dessa 

ausência de uma reflexão teológica mais engajada com as demais expressões religiosas 

no continente que esse projeto surgiu. Uma vez constatando essa ausência, nos deparamos 

com a quase ausência de reflexão teológica que pudesse fornecer aportes teóricos e 

metodológicos para se refletir uma teologia das religiões a partir da perspectiva 

protestante na América Latina. Foi nesse sentido que focamos na trindade como principal 

linguagem teológica para se pensar o plural, o comunitário, o diferente, mas ao mesmo 

tempo o igual. A trindade é polissêmica na sua configuração e semântica quando no seu 

uso metafórico. Ocorre que quando observamos a reflexão trinitária na América Latina, 

não encontramos um autor que tenha se dedicado ao tema de maneira que pudesse 

fornecer meios para se pensar na pluralidade intrínseca da trindade. Ainda que José 

Míguez Bonino no seu conhecido texto que trata os diferentes “rostos” do protestantismo 

latino-americano tenha tratado da trindade, o seu objetivo foi pensar uma linguagem 

teológica, a partir da trindade, mas que olhou para dentro do próprio protestantismo e suas 

vertentes com o propósito de apontar um elemento teológico que fosse unificador, uma 

vez que o protestantismo latino-americano, assim como qualquer protestantismo no 

mundo, é plural. Mas esse exercício teológico não estava no nosso horizonte, ainda que 

tenha servido para confirmar que estávamos na direção mais adequada, qual seja, que a 

trindade é uma linguagem que fornece elementos teológicos que possibilita pensar a 

concepção de Deus como uno-trino e reforça a dimensão plural do cristianismo, portanto, 

a trindade é a perspectiva doutrinária que mais contribui não apenas para refletir a 

realidade plural, como também um importante apelo hermenêutico para dialogar com a 

pluralidade religiosa. Por essa razão que optamos em acolher as reflexões teológicas sobre 
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a trindade de Jürgen Moltmann, por entender que poderia iluminar a nossa percepção 

(capítulo três). Ainda que o autor não seja latino-americano, a sua teologia quanto a sua 

pessoa, tem uma estreita relação com a teologia e o continente latino-americano. Não 

obstante esse dado ser importante, percebemos que a trindade em Moltmann oferecia 

aportes teóricos mais adequados para o que estávamos propondo, uma TEOPELAR. A 

preocupação de Moltmann em relação à trindade não se dá a partir das discussões que se 

realizaram nos concílios da Igreja que fecharam a linguagem trinitária, estabelecendo um 

perdedor e um vencedor no debate. A preocupação de Moltmann é pensar a dimensão 

pericorética da trindade, ou seja, as relações entre as pessoas da trindade e de como essas 

relações podem contribuir para um programa social. Nesse sentido, Moltmann além de 

fornecer elementos teológicos para se pensar a linguagem trinitária, também fornece 

meios para se pensar na incidência social que a linguagem trinitária pode ter nas relações 

humanas, que envolve o político, o social e o religioso. 

A partir da dimensão trinitária – ou seja, Deus é plural, é o Deus uno-trino, é a 

plenitude das relações entre pessoas que se dão de maneira comunitária – entendemos que 

uma TEOPELAR tem também uma perspectiva dialógica, pautada na práxis. Com isso, 

a nossa contribuição não se dá apenas no fortalecimento da teologia das religiões, mas 

também na intenção em fornecer elementos que possa favorecer o diálogo com as demais 

tradições religiosas, tendo como ponto de encontro temas que sejam comuns e que tocam 

a vida na sua integralidade e dignidade (capítulo quatro).  

Com isso, concluímos que nossa proposta para uma TEOPELAR tem como base 

religiosa o movimento ecumênico; a dimensão pericorética da trindade o seu fundamento 

metodológico e teológico; o diálogo inter-religioso como práxis entre tradições religiosas 

que tenha a vida como primeira e fundamental preocupação.  

A diversidade religiosa latino-americana, será ainda mais fortalecida quando 

teologias contra-hegemônicas fornecerem elementos para se pensar e agir no espaço 

público, valorizando, dessa forma, o plural e o comunitário. Ainda que algumas teologias 

coloniais seguem sendo utilizadas no trabalho missionário, uma TEOPELAR não propõe 

uma cooptação religiosa, antes um aberto e fraterno diálogo com as demais tradições 

religiosas, porque o Deus uno-trino não é avesso ao relacionamento, a sua principal 

característica intra-trinitária é o amor e a liberdade. Quando as tradições religiosas estão 

preocupadas com o diálogo inter-religioso, é porque nutrem, em suas respectivas bases, 

chaves para não apenas refletir a religião do outro, como também interagir com o outro 
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em questões prementes que envolvem a vida enquanto organismo bio-político-social. 

Dessa forma, será possível romper com discursos teológicos que se afirmam 

hegemônicos, oferecendo uma (re)leitura teológica que seja pós/descolonial em que o 

horizonte de realizações seja a sacralidade da vida e suas relações com a natureza, com o 

semelhante, com a política e a justiça social.  

 

Para que serve a utopia? 

A utopia está lá no horizonte.  

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.  

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.  

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.  

Para que serve a utopia?  

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. 

(Eduardo Galeano) 
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